
Meksikos sostinėje
gegužės 17 d. iš-
kilminga visų

dalyvaujančių šalių at-
stovų eisena buvo atida-
ryta tradicinė Draugiškų
kultūrų mugė (Feria de
Culturas Amigas). Tai yra
spalvingas, išskirtinio 20
mln. gyventojų turinčio
miesto ir turistų dėmesio
sulaukiantis renginys, ku-
riame pristatoma šalių
kultūra, gastronomija,
menai, turizmo galimy-
bės bei siekiama skatinti
šalių kultūrų tarpusavio
ryšius. Istorinėje Mexico
miesto Zocalo aikštėje vykstančiame renginyje tarp kitų
86 dalyvaujančių šalių vėliavų Lietuvos trispalvė plevė-
suoja pirmą kartą.

Lietuvos informacinis stendas įrengtas LR ambasa-
dai Washingtone bendradarbiaujant su Valstybiniu tu-
rizmo departamentu, Lietuvos garbės konsulatu Meksi-
koje bei aktyvia Meksikos lietuvių bendruomene. Apsi-

lankę jame mugės sve-
čiai turi galimybę susi-
pažinti su Lietuvos isto-
rija, kultūra, papročiais
ir tradicijomis. Lankyto-
jus taip pat tikimasi su-
dominti turizmo Lietu-
voje galimybėmis. Besi-
domintieji Lietuvos ku-
linariniu paveldu, turi
galimybę paskanauti
Meksikos lietuvių ben-
druomenės atstovių ga-
mintų tradicinių lietu-
viškos virtuvės produk-
tų. Renginio svečiams
taip pat pristatomi lietu-
vių tautiniai kostiumai,

kuriuos ekspozicijai pateikė Lietuvos liaudies kultūros
centras.

Kasmetinė Draugiškų kultūrų mugė rengiama nuo
2009 metų. Mugė veiks dvi savaites kasdien – iki birželio
1-osios dienos. Tikimasi, jog joje apsilankys per 2 milijo-
nus lankytojų.

LR ambasados Washingtone info ir nuotr.

Gaižiūnų poligone Rukloje, Jonavos rajone, vyko jungtinė Lietuvos karių ir NATO sąjungininkų iš JAV oro desanto operacija.
Antano Gedrimo (KAM)–Eltos nuotr.

Lietuva pristatoma tradicinėje kultūrų mugėje Meksikoje

JAV sausumos pajėgų sekretorius 
stebėjo pratybas Lietuvoje
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Didysis pokalbis – 
Gintė B. Damušytė – 3 psl.

Svarbiausia – žmonių 
pasitikėjimas – 5 psl.

Kantrybė yra karti, bet jos vaisiai – saldūs. – J. J. Rouseau

Krašto apsaugos ministras Juozas Olekas susitiko
su į Lietuvą dviem dienom atvykusiu JAV sausu-
mos pajėgų sekretoriumi John M. McHugh ir ap-

tarė Lietuvai ir NATO svarbias regioninio saugumo ak-
tualijas bei tolesnį Lietuvos gynybinį bendradarbiavimą
su JAV.

J. Olekas padėkojo JAV sausumos pajėgų sekretoriui
už itin spartų ir reikšmingą indėlį reaguojant į grės-
mingą situaciją Ukrainoje, galinčią kelti grėsmes ir Bal-
tijos šalių saugumui: dislokuotus papildomus JAV nai-
kintuvus ir oro desantininkų kuopą.

JAV sausumos pajėgų sekretorius patikino, kad Lie-
tuva yra labai svarbi, artima partnerė ir JAV tvirtai lai-
kysis Šiaurės Atlanto sutarties 5-ojo – kolektyvinės gy-
nybos – straipsnio ir kitų NATO įsipareigojimų. 

Svečias lankėsi Lietuvos kariuomenės Mechanizuo-
tosios pėstininkų brigados ,,Geležinis Vilkas” lauko tak-
tinėse pratybose ,,Juodoji strėlė 2014”. Oro desanto ope-
racijoje dalyvavo apie 120 Lietuvos ir JAV karių. Svečias

itin teigiamai įvertino bendrą Lietuvos ir JAV karių ko-
vinį rengimą. Jis pabrėžė, kad bendradarbiavimas nau-
dingas abiem pusėms ir kaip tik dabar JAV svarsto to-
lesnio bendradarbiavimo su Lietuva planus.

Ministras J. Olekas taip pat informavo JAV sausu-
mos pajėgų sekretorių, kad Lietuva savo ruožtu suteiks
atitinkamą infrastruktūrą ir treniruočių sąlygas at-
vykstantiems JAV kariams.

Viešėdamas Lietuvoje svečias taip pat lankėsi Ruk-
loje, kur su Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų vadu
generolu majoru Almantu Leika, ,,Geležinio Vilko” bri-
gados vadu pulkininku Raimundu Vaikšnoru ir Lietuvoje
dislokuotos JAV 173-iosios oro desanto brigados vadu
pulkininku Michael L. Foster aptarė JAV karių integra-
vimo į bendrą Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų
kovinį rengimą klausimus, apžvelgė vykstančias ir artė-
jančias bendras pratybas Lietuvoje ir užsienyje, kuriose,
planuojama, dalyvaus ir Lietuvoje dislokuota JAV karių
kuopa. ELTA
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Nespėjome nė mirktelt, kaip pra bėgo dešimt-
metis, kai esame Europos Sąjungos nariai.
Smagu gyventi tais lai kais, kurie į šalies is-

toriją bus įra šyti kaip patys svarbiausi įvykiai.
2004 metų gegužės 1-oji pateks į Lie tuvos istorijos
datų „tūkstantuką”. Tik riausiai neperdedu, tačiau
nenu stebsime šią datą pamatę šalia metų, kada pir-
mąkart istorijos šaltiniuose paminėtas Lietuvos
vardas, Žalgirio mū šio dienos, greta Didžiojo kuni-
gaikščio Mindaugo karūnacijos die nos, Lietuvos
ap krikštijimo, prie LDK Vytauto nuopelnų, prie
me tų, kai išleista pirmoji lietuviška knygą ar kada
buvo įkurtas Vilniaus universitetas. Žinoma, tame
sąraše bus ir kraštui tragiškų įvykių, kurių būtų ge-
riau ir neprisiminti – per daug at nešė mums siel-
varto, skausmo ar nerimo, netrūko mums likimo
siųstų kruvinų dienų ir netgi ištisų metų... Tačiau
istorija yra istorija – kuo joje daugiau spalvų, tuo tur-
tingesni esa me. Reikia susitaikyti su praradimais ir
netektimis, su pažeminimais, nuoskaudomis ir gėda.
Juk (kol kas) nesame angelai, todėl mokame ir at-
leisti, ir nuoširdžiai paprašyti atleidimo.

Lietuvoje ką tik praėjo pirmasis rinkimų į šalies
prezidento postą tu ras. Antrasis turas vyks tą pačią
die ną, kaip ir rinkimai į Europos parlamentą – ge-
gužės 25-ąją. 

Nėra nesvarbių rinkimų. Kaip ir nėra „pusiau
piliečio” statuso, vieno paso lapo, nėra pusės šalies
vėliavos ar ištraukos iš herbo, kelių himno akor dų.
Į vienus rinkimus einame sakyti „taip” į kitus – sa-
kyti „ne”. Čia yra tik dvi spalvos, kaip ir tais an tikos

laikais – kai balsuojama buvo tik baltais-juodais ak-
menukais. Mū sų akmenukas gali lemti mažos ben-
druomenės likimą, tačiau gegužės 25 dieną nuo
kiekvieno mūsų valios pri klausys bendruomenių
bendruome nės – visos Europos Sąjungos likimas. Tai
labai svarbu. 

Štai šiomis dienomis išplatintas Lietuvos vys-
kupų  kreipimasis. Jame sakoma:  

...Kiekvieną valstybių sambūrį pirmiausiai su-
daro žmonės su savo dorybėmis ir netobulumais, siū-
lantys savo požiūrį į pasaulį. Ne paslaptis, kad ir Eu-
ropos Sąjungoje kai ku rios iniciatyvos kelia susirū-
pinimą. Tai ypač akivaizdu šiemet, tikintie siems
šven čiant Šeimos metus ir dažniau diskutuojant apie
žmogaus oru mo, gyvybės ir šeimos svarbą.

Mūsų bendrasis gėris, šalies ir tautos tvirtumas
priklauso nuo profesionalių politikų – žmonių, ku-
riems patikime atstovauti savo reikalus.

Mūsų bendrasis gėris, šalies ir tau tos tvirtumas
priklauso nuo profesionalių politikų – žmonių, ku-
riems patikime atstovauti savo reikalus.

Gegužės 25 d. vyksiantys rinkimai į Europos
Parlamentą mus pa kvies dar kartą susimąstyti apie
tai, kurie politikai mus atstovaus Briuse lyje ir Stras-
būre. Nuo išrinktų Euro pos parlamentarų priklausys,
ku riems sprendimams bus pritarta, o ku riems – ne.

Pasidomėkime, kurie ligšioliniai Europos Par-
lamento nariai siekė ap ginti krikščioniškąsias Europos
vertybes, o kurie neliko ištikimi savo prieš rinkimi-
niams pažadams. Skir ki me laiko kandidatų įverti-
nimui, o per rinkimus ramiai, gerbdami ki taip ma-

nančius, bet tvirtai iš-
reikški me savo pilieti-
nę valią. Vedini krikš-
 čioniškos vilties, ne-
pabūkime įsijungti į
viltingesnės ir žmo-
giškesnės visuomenės
kūrybą, kurioje mie-
liau būtų gyventi kiek-
vienam žmogui.

Pirmieji Europos
Parlamento rinkimai
surengti 1979  m. Iki
tol eu roparlamentarai
buvo deleguojami iš
valstybių parlamentų
narių. 2009  m. Euro-
pos Parlamento rin-
kimai buvo surengti
27 ES šalyse tarp bir-
želio 4 d. ir 7 d. (Lie-
tuvoje – birželio 7 d.).
Juose buvo išrinkti
736 parlamentarai, at-
s to vaujantys apie 500
milijonų eu ro pie čių.

Maždaug 375 milijonai žmo nių galėjo balsuoti šiuo-
se rinkimuo se. Tai didžiausi istorijoje tarptauti niai
rinkimai.

Daugelyje politikos sričių Euro pos Parlamentas
turi lygias sprendimo galias kartu su ES Taryba – 27
Są jungos šalių ministrais. Tuo tarpu ki tose srityse –
tokiose kaip žemės ūkis – Parlamento nuomonė yra
pata ria moji, o užsienio reikaluose jis tik informuo-
jamas. Vis dėlto ir šiose srity se Parlamento svars-
tymai bei rezo liucijos daro įtaką ES Tarybos svars-
 tymams bei sprendimams. Parlamen tas taip pat
turi plačias ES biudžeto sudarymo ir valdymo galias.
Be to, jis vykdo kitų ES institucijų demokratinę kont-
rolę.

Europos Parlamento narių mandatų skaičius
nuo kiekvienos šalies nu statomas pagal valstybių gy-
ventojų skaičių, laikantis degresinės proporcijos
principo: mažose šalyse ren kama daugiau europar-
lamentarų ne gu priklausytų proporcingai pagal jų
gyventojų skaičių. Tikslus kiekvienoje šalyje ren-
kamų europarlamentarų skaičius vienbalsiai nu-
statomas ES Tarybos.

Mažiausią leistiną balsuotojo bei kandidato
amžių nustato atskirų ES šalių įstatymai. ES pilie-
čiai, gyve nan tys kitoje ES valstybėje negu jų kil mės
šalis, turi teisę balsuoti bei kel ti savo kandidatūrą Eu-
ropos Par la mento rinkimuose toje šalyje, kur jie gy-
vena, tačiau šalys gali nustatyti tam papildomus rei-
kalavimus. Kele tas dabartinių Europos Parlamento
narių išrinkti ne savo kilmės valstybėje.

Šiuo metu Europos Parlamente yra 785 nariai iš
27 ES valstybių.

Lietuvoje Europos Parlamentas ren kamas pagal
proporcinio atstovavimo rinkimų sistemą vienoje rin-
 kimų apygardoje. Balsuotojas pasi ren ka partijos
sąrašą, taip pat gali skirti pirmumo balsus penkiems
pa sirinkto sąrašo kandidatams. Manda tai gali būti
skirti partijoms, surin ku sioms ne mažiau kaip 5 proc.
dalyvavusių rinkėjų balsų. Galutinė iš rink tų kan-
didatų eilė nustatoma pa gal pirmumo balsus. Partija
gali nu tarti pateikti balsavimui uždarą kandidatų są-
rašą – tuomet pirmumo bal sų jo kandidatams skir-
ti negalima, o galutinė kandidatų eilė sutampa su pir-
mine, kurią pateikė partija.

Rinkėjai Lietuvoje EP rinkimuo se dalyvavo jau
du kartus (2004 ir 2009 m.).

Tretieji Lietuvos istorijoje Euro pos parlamento
rinkimai vyks 2014 m. gegužės 25 d. Naujai penkerių
me tų kadencijai Lietuva turės 11 parlamentarų
(vie toje 12 po 2009 m. rinki mų).

Jeigu nebalsuosime už gerą savo atstovą  – kiti
mums išrinks blogą! To dėl nejuokaukime su savo pi-
lietinė mis pareigomis ir teisėmis.  

Visą informaciją apie kandidatus ir programas
rasite čia: http://www.vrk.lt/rinkimu-programos-
2014-ep

Ir vėl rinkimai
VITALIUS ZAIKAUSKAS

MALONIAI KVIEČIAME Į ARCHYVŲ SEMINARĄ
2014 m. gegužės 31 d. – birželio 1 d.

Lituanistikos tyrimo ir studijų centre
5600 S. Claremont Ave. Chicago, IL 60636-1039

Kviečiami visi, kas domisi archyvų tvarkymu ir išsaugojimu. Visi turime įvairių
archyvų, juos visus reikia sutvarkyti taip, kad juose saugoma medžiaga būtų saugi
ir kad ieškant dokumentų būtų lengva juos surasti. Todėl, pasitarus su Lietuvos vy-
riausiojo archyvaro tarnyba ir LTSC archyvais, buvo nutarta surengti seminarą ar-
chyvų tvarkymo ir saugojimo klausimais. Seminaro pranešėjai yra patyrę Lietuvos
archyvarai, todėl seminare pateikiamos žinios bus labai naudingos visiems archyvų
saugotojams – ar tai būtų pavieniai asmenys, ar organizacijos, ar archyvų dar-
buotojai. 

Organizatoriai:
JAV LB Krašto valdybos Archyvų reikalų komitetas
Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba
Lietuvos centrinis archyvas
Lituanistikos tyrimo ir studijų centras

Registracijos mokestis dviem dienoms, su maitinimu, yra 40 dol. 
Kviečiame iš anksto registruotis el. paštu

info@lithuanianreasearch.org (Loreta Timukienė). 
Apie seminarą pasiteirauti galite 

Dalės Lukienės el. paštu dalelukas@verizon.net
arba tel. 301-598-6657.

Remkime Draugo fondą

Draugo fondas 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629 • tel: 773-585-9500 

Prisiminkite Draugo fondą savo testamente. Keletas stambesnių 
palikimų užtikrins „Draugo” laikraščio gyvavimą daugelį metų! 
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DIDYSIS POKALBIS

Užsienio reikalų ministerijos Už sienio lietuvių
departamento direktorė Gintė B. Damušytė
atsako į „Draugo” ko respondentės Audronės
V. Škiudai tės klausimus

– „Draugą” domintų einamieji Jūsų vadovaujamo
departamento reikalai – ko išeivija tikisi iš Lie tu vos vals-
tybės, kuriai departamentas atstovauja, ir ką departa-
mentas laiko šios dienos aktualiausiais reikalais?

– Užsienio lietuvių departamentas siekia stip-
rinti užsienio lietuvių ryšį su Lietuva. Rengiame  ir
jau ant rus metus kartu su kitomis institucijomis
įgyvendiname Globalios Lie tu vos – užsienio lietu-
vių įsitraukimo į valstybės gyvenimą – kūrimo
progra mą, kurios įgyvendinimą ir kas metinį prog-
raminių dokumentų rengimą koordinuoja Užsie-
nio reikalų ministerija. Per šią  programą telkiame
13 Lietuvos institucijų bendram darbui, palaikome
diasporos iniciatyvas, pri sidedančias prie Lietu-
vos valstybės stiprinimo ir jos vardo garsinimo,
kaip, pvz., Liuksemburgo lietuvių da lyvavimą
Tautų festivalyje, kurio metu liuksemburgiečiai ir
aplinkinių regionų gyventojai supažindami su Lie-
tuvos tautodaile ir liaudies ama tais bei lietuviškos
tekstilės naujovėmis, ar Ukrainos lietuvių kultū ros
draugijos veiklą, susietą su įvairių valstybinių ir
kitų švenčių organizavimu.  

Pažymėtina, kad Globalios Lietu vos programa
yra pagalbinis instrumentas, kuris papildo, bet jo-
kiu būdu nepakeičia senas tradicijas turinčios ar
savarankiškai vykdomos užsienio lietuvių veiklos.
Užsienio lietuvių de partamento dėmesys yra nu-
kreiptas ten, kur parama padeda pasiekti bendrą
Lietuvos ir jos diasporos tikslą – stiprinti po pa-
sau lį pasklidusios mū sų tautos tarpusavio ryšius ir
jos ry šius su Lietuva, padėti užsienyje gy venan-
tiems lietuviams išsaugoti lie tuviškąjį tapatumą,
gimtąją kalbą, kul tūrą, tradicijas, skatinti užsie-
nio lietuvių organizacijų formavimąsi ir jų orga-
nizacinių gebėjimų stiprini mą. Taip pat siekiame
ieškoti efekty vių būdų, kaip pasitelkti Lietuvos
diasporos profesinę patirtį, pasieki mus ir laimėji-
mus Lietuvos pažangai, jos vardo garsinimui ir po-
litinių, eko nominių, kultūrinių ryšių su už sienio
valstybėmis plėtrai.

Emigracija nėra naujas reiški nys nei Lietu-
voje, nei kitose šalyse.  Mig racijos poveikis jaučia-
mas visur pasaulyje.  Esame diasporos tauta, to kia
visada ir buvome.  Didžiausia  prob lema tame, kai
nutrūksta išvy ku sių lietuvių ryšiai su gimtąja ša-

Gintė B. Damušytė.
Stiprios užsienio lietuvius vienijančios organizacijos yra mūsų bendras interesas

limi. Tuomet silpsta ir
išblėsta tapatybė bei gy-
vybingi saitai su Lie-
tuva. 

Valstybės politika
diasporos atž vilgiu grin-
džiama „Globalios Lie-
tu vos” idėja, kuri kaip
tik skatina daugialypius
mokslo, kultūros, vers -
lo, vi suomeninius ir ki-
tus ryšius su Tėvy ne,
taip pat siekia pasitelkti
užsienyje sukauptą tau-
tiečių patirtį valstybės
gerovei kurti.  

Užsienio lietuvių ir
jų organiza cijų intere-
sai, lūkesčiai ir porei-
kiai labai skiriasi. Vieni
savo veiklai tiki si viso
valstybės išlaikymo, ki -
ti tenkinasi daliniu fi-
nansavimu, kai kurie
nie ko neprašo ir nelau-
kia, patys tvar kosi, kaip
Kanados lietuvių ben-
druo menė, kuri savo
veik lą finansuoja per
Kanados Lietuvių fondą
ir kitus rė mėjus.  Šis
spren dimas yra Kanados lietuvių savanoriškas in-
dėlis į Globa lios Lietuvos programą. Kitiems yra su-
dėtingiau dėl geopolitinių aplinkybių ar atšiaures-
nio politinio klimato. Net ir simbolinė parama, ku-
rios kukliai prašo Gruzijos ar Moldovos lietuviai,
įgalina jų bendruomeninę veiklą ir renginius.

Vieni lietuvybę tapatina su etnografinių tradi-
cijų puoselėjimu, kiti su kultūros paveldo išsaugo-
jimu (pri žiūri lietuviškus paminklus, tremtinių ka-
pus, renka ir skaitmenina ar chyvus), treti pristato
Lietuvos pa žan gą verslo, mokslo ar kitose srity se.
Šie skirtingi pavyzdžiai liudija veiklos įvairovę. Už-
sienio lietuvių de partamentas kasmet finansuoja
ir administruoja daugiau kaip 200 tokių projektų,
kurie prisideda prie Glo balios Lietuvos programos
tikslų rea lizavimo. Dirbame su projektus įgy vendi-
nančiais partneriais užsienyje ir Lietuvoje.  Džiau-
giamės, kad šiais metais Švietimo ir mokslo minis-
terija pradėjo skelbti konkursus neforma laus li-
tuanistinio švietimo projektams ir kad lituanisti-
nėms mokykloms padeda šios srities specialistai.

Tikimės, kad ir Kultūros ministerija ateityje įsives
panašią tvarką, kuri leis užsienio lietuviams daly-
vauti skelbiamuose konkursuose.

Vienas iš aktualiausių klausimų Už sienio lie-
tuvių departamentui yra adekvatus reagavimas į iš-
šūkius, ku rie kyla naujosios emigracijos šalyse.  Pa-
žiūrėkime vien į rinkimų statistik ą, kuri daug ką at-
skleidžia. Palyginus 2009 m. ir 2014 m. Respublikos
Prezi dento rinkimus, užsienyje balsuojan čių Lie-
tuvos piliečių skaičius suma žėjo nuo 19,9 tūkst. iki
15,7 tūkst. (21 proc.), nors emigravusiųjų skaičius
tikrai yra didesnis. Pažymėtina, kad Airijoje rinki-
muose užsiregistravo tik trečdalis 2009 m. regist-
ruotų rin kėjų, taip pat rinkėjų sumažėjo JAV – 33
proc. Tačiau Jungtinėje Karalys tė je, Vokietijoje ir
Danijoje išaugo apie 20 proc., Belgijoje – 33 proc., Ny-
der lan duose – 77 proc., o Norvegijoje – net du kartus.
Ką tai reiškia?  Didelė dalis išvykusiųjų lietuvių iš-
tirpsta pa siekę užsienį, nesiregistruoja balsuoti,
nesijungia į bendruomenes.  Kita vertus, matome,
kad lietuvių ak tyvumas kai kur tikrai išaugo, ypač
naujosios emigracijos šalyse.     

Užsienio reikalų ministerijos už sakymu visuo-
menės nuomonės ir rin kos tyrimų centras „Vilmo-
rus” internetu atliko apklausą apie užsie nio lietu-
vių poreikius. Informacija apie vykdomą apklausą
buvo skleidžia ma per Facebook’ą ir per užsie nio
lietuvių organizacijas, tarp jų ir kraštų lietuvių
bendruomenes. Džiaugiamės, kad 79 proc. apklaus-
 tųjų patvirtino, kad lietuvybės išlai ky mas užsienyje
jiems yra svarbu. Tačiau pažymėtina ir tai, kad ap-
klausoje aktyviausiai dalyvavo žmonės, nepriklau-
santys jokiai organizacijai (63 proc.), o tik 37 proc.
nu rodė, kad pri klauso bendruomenei. Tai yra įro-
dymas, kad dirva plati.  Mūsų nuo mone, vienas iš
svarbiausių veiksnių yra asmeninė motyvacija ir
noras išlaikyti lietuvybę, bendruomeniš ku mą, ryšį
su Lietuva.  Neabejoju, kad Lietuvos institucijoms,
tarp jų diplomatinėms atstovybėms, taip pat ir už-
 sienio lietuvių bendruomenėms, rūpi pasiekti nu-
tolusius tautiečius, su stiprinti ryšį su motyvuotais
lietuviais ir jiems padėti burtis tam, kad būtų su-
vienytos pastangos.  Stiprios už sienio lietuvius vie-
nijančios organi zacijos yra mūsų bendras interesas:
jos užtikrina veiklos tęstinumą puoselėjant lietu-
vybę ir pristatant Lietuvą užsienyje, leidžia plėsti
geras iniciatyvas, įtraukti į jas daugiau lie tuvių ir
užtikrinti lietuvių bendruo menės ir Lietuvos ma-
tomumą užsie nyje.

G. Damušytė aptaria Europos lituanistinių mokyklų sąskrydį „Drau gystės tiltas-2014” su
Švedijos lietuvių bendruomenės organiza cinio komiteto vadove E. Saaf Globalios Lietu -
vos  vadovų renginyje.                  Iš Global Lithuanian Leaders orga nizacijos archyvo

Pietų Amerikos lietuvių jaunuo lių susitikimas su LR užsienio reikalų mi nistru Linu Likevičiumi (ketvirtas iš k.).  URM pa-
rėmė jų mokymus Vilniaus lietuvių namuose Nukelta į 10 psl.
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TELKINIAI

Pagerbėme mamas

REGINA JUŠKAITĖ-ŠVOBIENĖ

Gražiausias pavasario mėnuo –
gegužė. Po visų žiemos šalčių,
ledo ir sniego, ateina pavasaris,

atgimsta gam ta, medžiai susprogsta ir
pražysta įvairiaspalviais žiedais. 

Pavasario žiedai kvepia atsinau-
jusia gamta ir gyvybe. Visas krikš čio-
 niškas pasaulis pavasarį švenčia Mo-
 tinos dieną. Mes, švęsdami Motinos
dieną, privalome atsiminti savo ma-
 mas ir Motiną Tėvynę. Gegužės mė nuo
katalikiškame pasaulyje taip pat ski-
riamas mūsų dangiškos motinos Ma-
rijos garbinimui. 

Šios trys motinos yra panašios
savo savybėmis. Čia glūdi daug mei lės,
supratimo, jausmo ir pasiaukojimo.
Ge gužės 11 d., sekmadienį, Dievo Ap-
vaiz dos lietuvių parapijoje, South-
 field, Mi chi gan, vyko motinų pagerbi -
mas. Šventė  buvo pradėta iškil min go-
mis šv. Mišiomis už gyvas ir mirusias
motinas. Mišių metu vargonavo Rita
Giedraitienė. Giesmes duetu giedojo
Rita Giedraitienė ir Vida Pekorienė.
Šv. Raštą skaitė Laura Garnytė. 

Mišias aukojo ir gražų pamokslų

Kaip gera  tiems, kurie dar turi Motinas.
Kaip gera tiems, kurie gali pabu čiuoti jų visada šviesos kupinus veidus ir geras rankas.
Kaip gera tiems, kurie gali pa matyti savo atspindį  jų akyse.
Kaip gera tiems, kurie gali džiaug tis Motinų palaiminimu.
Ir iš kur tas sūnų ir dukrų įsitikinimas, kad Motina yra amžina.
Tad nulenkime galvas ir pasimelskime už  mūsų mylimas ir nuostabias Mamas!

apie gerą Ganytoją, Dievo motiną Ma-
 riją ir mūsų žemiškas motinas pasa kė
klebonas kun. Gintaras Antanas Jo-
nikas. Kaip gerasis Ganytojas glo boja
ir saugoja savo avinėlius, taip mū sų
Die vo Motina Marija globoja mus. O že-
miška motina mus augina, globoja ir
rūpinasi savo vaikais. Šiais Šeimos me-
tais turime sekti Švč. Mergelę Mariją,
o mūsų že miškos motinos terodo vai-
kams ge rus pavyzdžius auklėjant savo
vai kus. Mama yra tas asmuo, kuri sa -
vo vaikui atiduoda visą savo stiprybę,
kad augtume, ji yra kantri vaikų išdy -
kavi mui,  jai galima išsakyti  visas sa -
vo paslaptis. Mamai skauda, kai turi
bausti savo vaiką. Ji moko savo vaiką
taisyti klai das. Baigdamas pamokslą
klebonas sveikino visas mamytes, mo-
čiutes, promočiutes ir krikšto mamy-
tes, lin kėdamas joms būti geromis ga-
nytojomis savo vaikams. Taip pat pa-
dėkojo parapijos pastoracinės tary-
bos pir mininkei Rasai Karvelienei už
jos pasišventimą ir įnašą šios parapi-
jos gyvenime. Ji tikrai mūsų parapijos
motina ir globėja!   

Kun. G. A. Jonikas  suteikė vi soms
motinoms palaiminimą. Po Mi šių buvo

giedama Švč. Mergelės Ma rijos litani -
ja. Šv. Mišios baigtos  gies me „Sveika
Marija, o motina Dievo”. 

Po to į Motinos dienos šventę ir
pietus parapijos Kultūros centro di-
 džiojoje salėje susirinko apie 150 pa ra-
pijiečių ir jų šeimų narių. Salės stalai
buvo gražiai papuošti žydinčiais pa-
vasario žiedais. Pietus paruošė Die vo
Apvaizdos parapijos nuolatinė šeimi-
ninkė Regina Greenhalgh. 

Renginio programai vadovavo pa-
 rapijos pastoracinės tarybos pir mi-
 ninkė Rasa Karvelienė. Ji sveikino vi-
sas apsilankiusias mamytes, močiutes,
promočiutes. 

Programą atliko „Žiburio” litua-
nistinės šeštadieninės mokyklos mo-
 kinukai. Vaikučius  paruošė mo ky  tojos
Simona Gavrilenko ir Ina Hudson.
Vaikai skambino pianinu, gi tara, dek-
lamavo eilėraščius, dainavo daineles ir
net pašoko baletą. Visi mažieji artistai
– Patrikas Knupel, Martis Garbrie-
lius, Dominikus Knu pel, Lukas Peko-
rius, Lilly Schae fer, Kristina Balčiū-
naitė, Juozukas Lau cius, Linas Schae-
fer, Lukas Mitrius, Julytė Gavrilenko,
Izabela Atanask ovski, Eva Latvienas

Mergelės Marijos statula prie altoriaus.

Parapijos pastoracinės tarybos pirmininkė
Rasa Karvelienė sveikina dalyvius.

„Žiburio” lituanistinės šeštadieninės mokyklos meninės programos atlikėjai. Reginos Juškaitės-Švobienės nuotraukos

Parapijiečiams, gimusiems gegužės mėn., kleb. G. A. Jonikas linki „Ilgiausių metų”.

ir Ona Baker – sulaukė garsių ir ilgų
plo jimų. Mo kytojoms padėkos ženklan
įteikta  gėlių. 

Po gardžių pietų Rasa Karvelienė
priminė, kad antrą mėnesio sek ma die-
nį švenčiame mūsų parapijos ge gu žės
mėnesį gimusių narių gimta die nius.
Tarp jų – Mikis Abarius savo 50-ąjį
gimtadienį, o Arūnas Stašaitis  – 60-ąjį.
Sugiedojome „Ilgiausių me tų” ir vai-
šinomės tortu.    

Parapijos vardu Rasa Karvelienė
padėkojo visiems, kurie dalyvavo šia-
 me gražiame Motinos dienos pagerbi-
me, minėjime bei pietuose. O taip pat
R.  Greenhalgh už pietų pa ruošimą bei
visiems, kurie kitais bū dais prisidėjo
prie šio gražaus moti nų pagerbimo. 

Ką mes galime padovanoti mūsų
gyvoms mamytėms už jų nesibaigian -
čią meilę, rūpestį ir pasiaukojimą –  tai
pagarbą, meile spindintį žvilgsnį, švel-
nų apkabinimą, švelnų meilės žo dį,
nes brangiausios dovanos, kurias vai-
 kas gali įteikti”. O mes, kurie ne teko-
 me savo mamų, galime pasimelsti už
jas, nunešti gėlių ant jų kapo ir ištar-
ti: „Ačiū tau, mama, už gyvybę, už pa-
siaukojimą, už kantrybę, už pata ri mus,
už meilę. Atsiprašau, mama. Ačiū tau
už viską, viską! Myliu ir vi suomet
mylėsiu Tave, miela ir brangi Mamy-
te. Lydėk,  saugok mane  ir iki susiti-
kimo anapus”.
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projektus, Dainų bei Šokių šventes, rūpinsis lietu-
viška kultūra ir švietimu, skirs lėšų įvairiausioms
stovykloms. Manau, ilgas mūsų veiklos stebėjimas
jam leido įsitikinti, kad LF tikrai sąžiningai prižiūrės
jo pinigus, neabejojo, kad tie pinigai dar daug me tų
pasitar naus kilniems tikslams. 

– Ar Juozas Vilcha paliko konkrečius nurodymus, kaip
turi būti naudojami jo pinigai? 

– Jo testamente konkrečiai pa rašyta, kad Lie-
tuvių Fonde turi būti įsteigtas specialus Joseph Vil-
cha vardo fondas, kuris teiktų finansinę pa-
ramą lietuviško paveldo, lietuvių kal-
bos ir lietuviškos kultūros iš sau goji-
mui Jungtinėse Amerikos Valsti jo-
se. Tą jo valią mes ir vykdysime. 

– Suvažiavimo metu išgirdo me,
kad LF neseniai gavo dar vie ną di-
delį palikimą? 

–  Taip. Tai Kazio ir Geno-
vaitės Trečiokų šeimos paliki-
mas. Geno vai tė Trečiokienė buvo
paskutinė šios šeimos palikuonė
ir savo testamente, panašiai kaip ir
a. a. J.  Vilcha, įrašė, kad po visų išmo -
kė  jimų, likusią su mą skiria Lietuvių
Fon dui. Kaip šiuo metu žinome iš advoka -
tų, LF turėtų gauti apie 2,7 mln. dol. Tie
pinigai į LF sąskaitą turėtų įp laukti per
artimiausius kelis mėnesius. Šiame
palikime Lietuvių Fondo teisės nėra
griežtai ribojamos. 

– Tai dabar, Fondui pratur tėjus, dar dosniau dalinsi-
te pinigus? 

– LF turi įstatus, pagal juos ir dirbsime. Mes pri-
valome saugoti, au ginti kapitalą. Ir šių dviejų pa li-
 kimų pinigus, kaip ir kitų įplaukų, nepra dė sime iš-
kart dalinti, o, kaip ir įrašyta mūsų įstatuose, pro-
jektus remsime ir stipendijas skirsime ne iš kapitalo,
o iš gaunamų  palūkanų. Mes turime ne pulti dalinti
pinigus, bet dirbti pagal įstatus, kaupti kapitalą. Per
dau gelį metų nusistovėjo LF struktūra, mes turime

Pelno skirstymo ko mitetą, kuris labai at-
sakingai svarsto visus gautus prašymus.
Ir jei šis komitetas nustato, kad reikia
pa remti vieną ar kitą projektą, tos ar ki-
 tos organizacijos veiklą, tai parama ir
yra skiriama. 

Žinoma, atsiras daugiau darbo. Ga-
 vus šitokius palikimus, pasikeis inves-
tavimų galimybės ir jų skaičius. Finan-
sų komitetas turės gerai apgal voti, pasi -
tarti su finansiniais patarėjais, kaip ge-
riausia tuos pinigus in vestuoti. LF iždi-
ninkas ir buhalteris turės peržiūrėti,
kaip pasikeis mūsų sąmata. Žinoma,
bus daugiau darbo ir Pelno skirstymo ko-
mitetui. 

Kas be ko, džiaugiamės tokiais di de-
liais palikimais, tačiau mums labai
svarbus kiekvienas fondelis, kiekvienas
aukotojas. Todėl, visiems susėdus, rei-
kės labai atsakingai ap galvoti, apskai-
čiuoti, kaip tikslingai panaudoti visus
LF aukotus pinigus. Norime dirbti taip,
kad ir toliau žmo nių pasitikėjimas mu-
mis neišblėstų, o tik augtų. 

– Ar nepradės žmonės galvoti, kad Fondui gavus to-
kius didelius palikimus, nebeverta jam aukoti? 

– Mums svarbus kiekvienas narys – LF reikia na-
rių, ne tik pinigų. Lietuvių Fondo augimui ribų nėra,
mes nuoširdžiai tikime, kad Fondas gyvuos dar ilgus
metus. Mums reikia narių, kurie gali balsuoti. Ne kas
ki tas, o LF nariai į organizacijos direktorių tarybą
turi išrinkti žmones, ku riais būtų galima pasitikė-
ti. Ži noma, turėdami daugiau pinigų, mes galėsi me
daugiau padėti paramos prašan tiems, bet tuo pačiu
mes norime, kad  mūsų šūkis ,,Iš kartos į kartą” ne-
 bū tų vien šūkiu, tai – žiūrėjimas į atei tį, todėl ir nau-
jų narių mes visada ieškome. 

Ar žmogus paaukojo 100, ar 1,000, ar 10,000 do-
le rių – kiekvienas narys mums yra brangus. Nepri -
klausomai nuo paaukotos sumos kiekvieną LF na rį
vertiname vienodai. Todėl atsa kingai sakau – mums
ypatingai svarbu turėti kuo daugiau narių. 

– Ar  teko kalbėtis su dr. An tanu Razma, Sr – vienu
iš LF įkū rėju. Kaip jis sureagavo, išgirdęs apie tokius di-
de lius palikimus? 

–  Taip, teko su juo susėsti ir pa sikalbėti. Jis nuo-
širdžiai džiaugėsi ne tik palikimais, bet ir LF darbais.
,,Tik pagalvok, prieš 50 metų mūsų svajonė buvo su-
rinkti vieną milijoną dolerių. O kaip mes džiaugėmės
tada, kai tas pirmas milijonas buvo surinktas!”, –
sakė man dr. A. Razma. 

Kartu pasidžiaugėme, kad nuo pat įsteigimo Fon-
das visą laiką augo. Tai rodo, kad žmonės supranta,
kaip svarbu tokią organizaciją turėti ir kiek daug ga-
lima padaryti visiems kar tu. Nuo pirmos svajonės
apie vie ną milijoną, Fondo kapitalas išaugo ir šiuo

metu siekia per 35 milijo nus! Smagu, kad
kai kurie šią organizaciją įkūrę žmo-

nės dar sulaukė die nos, kai gali pa-
sidžiaugti dideliais lai mėjimais.

Taip, tie, kurie stovėjo prie
LF vai ro nuo pat pradžios, yra
nustebę ir labai laimingi, kad
jų darbas tęsiamas jau 52 me-
tus. Užaugo jau kelios kartos,
o LF gyvuoja, jo  veikla nenu-

trūksta. 

– O kaip Jūs atėjote į Lietuvių
Fondą? 

–   Apie LF žinojau seniai, nes
ma no tėvas Vytautas Kasniūnas dirbo vi-

 suomeninį darbą. Su juo teko lan kytis
įvairiuose renginiuose, suvažiavimuose. O

apčiuopiamą LF svarbą pamačiau   būdamas
Mon tessori mo kyk lėlės  ,,Žiburėlis” tėvų komiteto
pir mininku. Norėdami padėti mo kyk  lai geriau įsi-
kurti, bandėme pra šyti aukų iš tėvelių, tačiau di-
džiausią paramą mokyklai suteikė Lietuvių Fondas.
Mano vaikams pradėjus mo kytis Maironio litua-
nistinėje mokykloje, teko eiti šios mokyklos tėvų ko-
miteto pirmininko pareigas, rūpintis mokyklos ge-
rove. Čia ir vėl ne mažai padėjo LF. Tada ir ėmiau su-
 prasti, kokia svarbi ši organizacija. 

Vaikams užaugus, kilo noras sa vo darbais dau-
giau prisidėti prie šios organizacijos veiklos. Būda-
mas LF nariu, tapau Kontrolės komisijos nariu. Po
kelių metų darbo patekau į LF tarybą, dirbau valdy -
boje. Matau, kad ši organizacija kasmet tampa vis
svar besnė, suprantu, kad ji turi augti, didėti, o mes
visi turime prisidėti prie šio darbo. 

Visi, dirbantys LF, esame savanoriai. Malonu,
kad dirbama ne dėl pi nigų, bet iš širdies, malonu, kad
visiems rūpi lietuviška ateitis. 

– Atrodo, kad  vis daugiau apie LF sužino ir Lietuva? 
– Taip. Pernykštė mūsų kelionė į Lietuvą paro-

dė, kad toks susidomėjimas tikrai yra. Pirma, buvo
smagu, kad galėjome papasakoti, ką išeivija nu veikė
per 50 metų, kaip svečioje ša lyje mums sekėsi išlai-
kyti lituanisti nes mokyklas, lietuvišką kultūrą. Bu -
vo įdomu matyti, kaip žmonės nu stebdavo, išgirdę,
kaip sunkiai lietuviai išeiviai dirbo. Tų sunkiai už-
 dirbtų pinigų reikėjo daug kam, tačiau išeivija su-
prato, kad Lietuvių Fondas yra reikalingas ir aukojo
jam.  

Papasakojome, kad LF per savo veiklos metus
įvairiems projektams ir stipendijoms jau yra išda-
linęs 17 mln. dol. Manau, kad šitie susitikimai daug
kam atvėrė akis, žmonės pa matė, kas iš tikrųjų da-
rosi už Lie tuvos sienų. 

Antra, šiuo metu LF dirba ne tik JAV, tęsiame
savo darbą ir Lietuvoje. Čia gyvena mūsų valdybos
narys Leo nas Narbutis, kuris mums daug  pa deda. 

Susitikimų metu užsimezgė daug pažinčių, ku-
rių dėka informaciją apie LF veiklą galime plačiau
skleisti ne tik Lietuvoje, bet ir tarp kitose šalyse gy-
venančių lietuvių. 

–  Ko norėtumėte palinkėti esa miems ir būsimiems LF
nariams?

– Palinkėjimai svarbu. Tačiau, ma nau, pir-
miausia turėtume nuošir džiai padėkoti visiems LF
nariams. Pasikartosiu – visiems! Nesvarbu, kiek jie
Fondui aukojo. 

– Žinoma, nuoširdus ačiū ir tiems, kurie suma-
nė įkurti tokį Fon dą, kurie numatė tokio jo svarbą
ir reikalingumą, aukojo pinigus, žino da mi, kad šis
padės išlaikyti lietuvybę. 

– Naudodamasis proga kviečiu vi sus tapti šios
svarbios organizacijos – Lietuvių Fondo – nariais.  

– Ačiū už pokalbį.

Kalbino 
Laima Apanavičienė

51-ojo Lietuvių Fondo (LF) suvažiavimo metu, vykusio
2014 m. gegužės 3 d. Pasaulio lietuvių centre, buvo pra-
 nešta, kad LF gavo didelius paliki mus. Norėdami plačiau
sužinoti apie šiuos palikimus ir apie tolesnę LF veiklą,
pa sibaigus suvažiavimui, pa kalbinome LF tarybos pir-
mininką Marių Kasniūną.

– Neseniai įvykusiame metinia me LF suvažiavime buvo
pa skelb ta žinia apie gautą didelį pa likimą. Gal galite trum-
pai apie tai papasakoti? 

– Š. m. metų kovo 3 d. miręs Juo zas Vilcha (Jo-
seph Vilcha) paliko ne ma  žą palikimą. Lietuvių Fon-
dui buvo pranešta, kad testamente įrašytas ir Lie tu-
vių Fondas ir  kad jam ati teks, likusi po visų išdali-
nimų, J. Vilchos pa   likimo dalis. Tik vėliau sužinojo -
me, kad, visą gyvenimą sunkiai dir bęs a. a. J. Vilcha,
savo pinigus buvo ge  rai investavęs. To dėka jo pali-
ki mo dalis, tekusi  LF, tikrai didelė – 15,5 mln. dole-
rių. Tai – didžiausias palikimas, kokį kada nors yra
gavęs Lie tuvių Fondas. 

– Kaip Jūs pasitikote šią žinią?
– Pirmiausia mums visiems tai bu vo labai didelė

staigmena, nes anksčiau apie šį palikimą mes nieko
nebuvome girdėję. Tiesa, pažinojome J. Vilchą. Jis
daug metų kalbėdavosi su LF tarybos ir valdybos na-

riais, do mėjosi Fondo veikla, atidžiai ją stebė jo, da-
ly vaudavo mūsų  pokyliuose, ren giniuose. Džiugu,
kad žmogus taip pasitikėjo Fondu,  jog patikėjo,  kad
LF atsakingai elgsis su jo sunkiai už dirb tais pinigais.
Palikdamas tokią di delę suma jis buvo įsitikinęs, kad
tie pinigai padės išlaikyti lietuvybę, padės remti lie-
tu višką švietimą, kultūrą dar daug daug metų. 

– Žinome, kad J. Vilcha niekada nebuvo LF narys. Ko-
dėl pa li kimą jis paliko būtent Lietuvių Fondui?  

– Dabar sunku pasakyti. Galime tik galvoti, kad
pinigus Lietuvių Fon dui jis paliko būtent todėl, kad
per ilgus stebėjimo, domėjimosi metus įsi tikino, jog
LF veikla yra skaidri, matė kaip ir  kam Fondas skirs-
tė pi ni gus. Jis puikiai žinojo mūsų organizacijos
struktūrą, žinojo, kad yra Pel no skirstymo komite-
tas, kad LF rim tai atsižvelgia į visus prašymas. Ži-
nojo jis ir tai, jog remiami ne tik įvai rūs projektai,
bet ir skiriamos stipendijos studentams.

Reikia manyti, kad jis buvo įsitikinęs, jog Lie-
tuvių Fondas ir ateityje dirbs atsakingai ir skaidriai,
kad ir toliau rems JAV Lietuvių Bendruo me  nės

Svarbiausia –
žmonių 
pasitikėjimas

Lietuvių Fondo tarybos pirmi nin kas Marius Kasniūnas LF būsti nėje. 
Laimos  Apanavičienės nuotr.
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Įdomiausia būdavo duonos nusipirkti sekmadienį,
kada daugybė krautuvių ir kepyklos parduotuvė pa-
gal anuometinius Connecticuto valstijos įstaty-

mus uždarytos. Reikėjo – ir labai norėjosi – eiti tiesiai
į kepyklos kiemelį, pro duris į miltais pribarstytą ap-
linką, kur buvo lentynų lentynos karštos, dangiškai
(kaip tinka ką tik iš bažnyčios išėjus) kvepiančios duo-
nos. Jei spėdavai namo pareiti ar parvažiuoti, storai už-
teptas sviestas tirpdavo, visiškai kaip kaime pas mo-
čiutę, ir reikėdavo su namiškiais kovoti už patį skaniau -
sią kepalo kampą. Kepėjai labai draugiški – nupirkus
tuziną riestainių ar kitų kepinėlių, gaudavai trylika,
angliškai vadinamą „kepėjo tuziną” (lietuviškai „vel-
nio tuzinas” – prie bažnyčios toks pavadinimas ne vie-
toje).

Kam įdomi Amerikos lietuvių istorija, pirminių lai-
kų parapijų gyvenimas, teturėtų pasiskaityti kun.
Vlado Valkavičiaus (Wolkovich) lietuvių parapijų is-
torijos tris tomus, Lietuvių enciklopedijoje apie mies-
tus ar miestelius, o labiausiai – apie kun. Juozą Žebrį
(g. 1860 Žemaitijoje, įšventintas 1884, 1893 jau JAV, lie-
tuvių plėšikų nužudytas New Britaine 1915) studijoje
„Lithuanian Pioneer Priest of  New England” (1980).
Seni čikagiečiai prisimins, kad prie mūsų bažnyčių vei-

kė dvi būtinos įstaigos – lietuviškos kepyklos ir
laidotuvių namai.

Kun. Žebrį kai kurie parapijiečiai skundė
Hartfordo vyskupui, esą jo nebūna klebonijoje,
sunku rasti, visur keliauja (vien Connecticute
skatino kurti ar pats įsteigė šešias parapijas), už-
siėmęs visokiu verslu. Kun. Aleksandro Burbos
1892 padrąsinti, Waterburio lietuviai ryžosi
steigti Šv. Juozapo parapiją. Žebris priėmė iššūkį,
tapęs pirmuoju klebonu, šalia naujutėlės medi-
nės bažnytėlės tuoj pat atidarė ir juodos lietu-
viškos duonos kepyklą. Per tiek metų kepėjai ne
tik paseno, bet ir numirė, o kepykla gyvuoja. Po -
rą kartų parapijiečių tikėjimas susvyravo, kai ke-
pyklos likimas tapo neaiškus. Dabartinis savi-
ninkas Peter Velez gyvena bute virš kepyklos, ke-
pyklos vedėja Sandy Jasulevič maloniai patar -
nauja, dalydama Šv. Juozapo pa-
rapijos žiniaraštį,
p ro g i -

„Bekernei” – 120 metų

Kepėjas Arūnas tęsia senas tradicijas. Žinutė spaudoje apie dukart apiplėštą kepyklą.

niams lankytojams atrakindama bažnyčios duris. Tas
pats tikėjimas, ta pati kepykla. Visai neseniai vieti-
nis laikraštis pranešė apie dvi vagystes – vaikėzai per
garažą įsilaužė į kepyklos parduotuvę, išsinešdami
kelių rūšių saldžių kepinių. Duonkepio Artūro pas -
taba: „Žinote, kodėl pavogė? – Nes labai skanūs”.

Prie Žebrio įsisteigė parapijos choras. Klebonas
steigė ir ragino steigti kooperatyvus, kad maisto ir ki-
tos prekės būtų prieinamesne kaina ir patys tvar-
kytųsi, skatino žmones geroje vietoje statydintis na-
mus, nupirko ūkį bedarbiams užimti ir maisto vargs-
tančioms šeimoms parūpinti. Norėjęs prie ūkio se-
nelių prieglaudą įsteigti. Nupirko spaustuvę, leido
laikraštį, pats rašė ir spausdino knygeles (kaip apie
ką tik įvykusias Kražių skerdynes), daug ką kurda-
mas ar išlaikydamas savo lėšomis. Šv. Juozapo vėlesni
klebonai taip pat nebuvo pėsti. Atsirado katalikiška
Šv. Juozapo pradinė mokykla, senoji ir tebestovinti
naujoji, mokytojavo iš Prancūzijos pasitraukusios vie-
nuolės, našlaitynas veikė pusšimtį metų, garsėjo
dūdų orkestras. Seserims vienuolynas dabar tar-
nauja šiokiadienių Mišioms, ligi šiandien mokyklos
rūsyje mėgstama kėglių salė, kieme Lietuvos vyčių
būstinės namas, didelė klebonija prieš keletą metų nu-
griauta, kai parapija buvo sujungta su netolima Šv.
Patriko. Visa pagalba ir rūpestis Lietuva – atskirai ap-
rašytina turininga Waterburio klebonų ir lietuvių
uoli, ištikima veikla.

Waterburis yra ties svarbiuoju I-84 greitkelio
(liaudiškai „aivės”), tikintiesiems labai patogu už-
sukti Brooklyno kepyklon širdį atgaivinti, namiškius
bei kaimynus pradžiuginti uolaus kun. Juozo Žebrio
rūpestingu palikimu.

Kuklios durys, kukli parduotuvė, kukli Waterburio apylinkė – ir pilna visai nekuklių pla-
čios apylinkės lietuvių ir kitų Europos šalių kilmės pirkėjų, gyvybiškai pripratusių prie juo-
dos duonos, riestainių, skanių sausainių ir visokiausių kepinių (kaip gavėniai ir Velykoms
kepamos„karšto kryžiaus bandelės”, boba, kason pintas ragaišis). ,,Brooklyn Bakery”, iš
įpratimo vadinama „bekerne” (kaip ir „grosernė”), šiemet prisimena savo pradžią 1894 m.
Šv. Juozapo lietuvių bažnyčios pašonėje seniau lietuvių tankiai apgyventoje „Vario pra-
monės sostinėje”. 
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Palaimintasis – komunistų režimo kankinys

Parengė Vitalius Zaikauskas

Šveicarai atmetė didžiausią minimalią algą

Bukareštas (Vatikano radijas) –
Rumunijoje, Jasų mieste, gegužės 17 d.
palaimintuoju paskelbtas vyskupas
Anton Durcovici, nužudytas komu-
nistų režimo Rumunijoje metu iš ne-
apykantos tikėjimui. Beatifikacijos
ceremonijoje popiežiui atstovavo kar-
di nolas Angelo Amato, Šventųjų skel-
bimo kongregacijos prefektas. 

Laikmečiu, kai Rumunijoje ko-
munistų režimas vykdė krikščionių
persekiojimą, vyskupas Durcovici, ne-
paisydamas grasinimų, aktyviai ap-
aštalavo lankydamas vyskupijos pa-

rapijas ir skelbdamas Evangeliją. Kaip
ir kitais Bažnyčios kankinių atvejais,
režimas norėjo ištrinti bet kokią Jasai
vyskupo atmintį. Jis buvo romus, tai-
kus, gilaus tikėjimo, gailestingas, ypa-
tingai mylėjo vargšus. Pasakojama,
kad katalikų mokykloje jis atidarė
valgyklą vargšams. Visiems buvo bro-
lis. Tačiau visgi apkaltintas socializmo
priešu, praėjus vos metams po vysku-
pystės šventimų, 1949 m. jis buvo areš-
tuotas, įkalintas, ir būdamas 63 metų
mirė kalėjime. Jo kankinystę paliudi-
jo kalėjimo bendražygiai. 

Lenkijos premjeras susitiko su popiežiumi 

Griežtinamos bausmės už melagingus pranešimus 

Bernas (ELTA) – Šveicarijos gy-
ventojai sekmadienį vykusiame refe-
rendume aiškia persvara atmetė inicia -
tyvą nustatyti  didžiausią minimalią al -
gą. Balsavusių rinkėjų apklausos rodo,
kad 22 frankų (18 eurų) minimaliai va-
landinei algai pritarė tik 23 proc. pilie -
čių.

Referendumo šalininkai – kairio-
sios partijos ir profsąjungos – agitavo
balsuoti už ,,orų” atlyginimą. Iniciato-
rių teigimu, 3 300 eurų minimali mė-
nesinė alga reikalinga tam, kad bran-
gioje Šveicarijoje būtų galima apmokėti
didelius nuomos kaštus ir užsitikrinti
pragyvenimą. Projekto priešininkai,
tarp jų – vyriausybė, verslininkai ir
kon  servatyvios partijos tuo tarpu įspė-

jo dėl neigiamų padarinių darbo rinkai.
Be to, jie atkreipė dėmesį į jau galio-
jančias minimalias algas tam tikrose
srityse.

Šiuo metu Šveicarijoje nėra visuo -
tinai įstatymu numatytos minimalios
algos. Vokietijoje nuo 2015 metų įsiga-
lios 8,5 euro minimalus valandinis at-
ly ginimas. Ir Prancūzijoje (9,43 euro) bei
Ispanijoje (5,05 euro) žemutinė algos
riba yra gerokai žemesnė nei iniciato-
rių Šveicarijoje siūlyta.

Sekmadienį vykusiame referen-
dume gyventojai, be to, pasisakė už tai,
kad pedofilams iki gyvenimo pabaigos
būtų uždrausta dirbti su vaikais. Čia
pritarimas, remiantis balsavusių rin-
kėjų apklausa, buvo 63 proc.

Vilnius (VRM.lt) – Vidaus reikalų
ministras Dailis Alfonsas Barakauskas
davė nurodymą skubiai parengti įsta-
tymų pakeitimus, kuriais būtų sugriež -
tinta atsakomybė už melagingus pra-
nešimus bendruoju pagalbos numeriu
112.

Toks ministro pavedimas duotas
dėl pastaruoju metu itin išaugusio
skam bučių, nesusijusių su realiu pa-
galbos poreikiu, skaičiaus. 2013 metais
iš BPC priimtų 3,9 mln. skam-
bučių 80 proc. nebuvo susiję su pa-
galbos iškvietimu.

„Ypač tarnybų veiklą
trikdo melagingi praneši-
mai, kuomet tenka siųsti
policijos, ugniagesių gel-
bėtojų, greitosios pa-
galbos pajėgas, „Aro”
išminuotojus, evakuoti

žmones, tikrinti pastatus. „Yra tik vie-
na išeitis – bausmės už tokį neatsa-
kingumą turi būti griežtinamos”, – tei-
gia ministras D. A. Barakauskas.

Skambutis iš Pravieniškių pataisos
namų balandžio 23 d. privertė evakuo-
ti žmones iš visų telekomunikacijų

bendrovės TEO
biurų viso-

je šalyje.
Ge gužę
BPC su-
laukė 2
žinomai

melagin-
gų skambučių apie

užminuotus pastatus – teko
evakuoti žmones iš Šiaulių
„Akropolio” ir Panevėžio Vals-

tybinės mokesčių inspekci-
jos.

Varšuva (ELTA) – Lenkijos
premjeras Donald Tusk su žmona
sekmadienį privačios audiencijos
metu Vatikane susitiko su popie-
žiumi Pranciškumi.

Susitikimas su Katalikų Baž-
nyčios vadovu gegužės 18 d. buvo
surengtas neseniai kanonizuoto
pontifiko Jono Pauliaus II gimimo
dienai paminėti. 15 minučių truku -
sios audiencijos metu D. Tusk po-
piežiui Pranciškui padovanojo tra-
dicinių keramikos lipdinių bei
Len kijos regioninės virtuvės ska-
nėstų, taip pat Nacionalinio banko
išleistą monetą Jono Pauliaus II ka-
nonizacijai atminti.

Romoje bei Vatikane viešėjęs D.
Tusk taip pat padėjo gėlių ant Jono Pau-

liaus II kapo bei pagerbė Antrojo pa-
saulinio karo metu Monte Kazino mū-
šyje žuvusius lenkų karius. 

Diskusijos saugios laivybos tema

Vilnius (ELTA) – Pirmadienį Vil-
niuje prasidėjo Paryžiaus susitarimo
memorandumo (SM) dėl uosto valstybės
kontrolės komiteto 47-oji sesija. Ji vyks
iki gegužės 23 d.

Renginyje dalyvaujančius 28 vals-
tybių institucijų, Europos Komisijos,
kitų regioninių susitarimų atstovus ir
svečius iš Tarptautinės jūrų organiza-
cijos bei Tarptautinės darbo organiza-
cijos pasveikino susisiekimo vicemi-
nistras Arijandas Šliupas.

Šioje Paryžiaus SM dėl uosto vals-
tybės kontrolės komiteto sesijoje keti-
nama diskutuoti klausimais, susiju-
siais su Tarptautinės darbo organiza-

cijos 2006 m. Konvencijos dėl darbo jū-
roje laivyboje įgyvendinimu, taip pat ap-
tarti klausimus, susijusius su Naujuo-
ju inspektavimo režimu, pradėtu taikyti
nuo 2011 m., bus pristatyti Harmoni-
zuotos inspektavimo kampanijos (HA-
VEP) rezultatai. 

Lietuva prie Paryžiaus SM prisi-
jungė 2006 m. Šiuo metu mūsų šalies lai-
vai yra įrašyti į ,,baltąjį” Paryžiaus SM
sąrašą, įrodantį, kad Lietuvos laivai itin
gerai atitinka tarptautinius standartus.
Priklausymas baltajam sąrašui pa-
lengvina naštą laivybos verslui – laivai
yra mažiau inspektuojami, jais labiau
pasitikima. 

D. Grybauskaitės atotrūkis nuo Z. Balčyčio mažėja

Lietuva ir Latvija toliau bendradarbiaus

Vilnius (KAM.lt) ￼– Panevėžyje
įvyko Lietuvos krašto apsaugos ir Lat-
vijos gynybos ministerijų
politikos direktorių susiti-
kimas. Susitikime sutarta,
kad Estijai pasitraukus iš
Baltijos šalių karinių laivų
junginio (BALTRON), Lie-
tuva ir Latvija dvišaliu pa-
grindu toliau tęs junginio
veiklą.

BALTRON turėtų susi-
dėti iš ne mažiau kaip trijų lai-
vų ir gebėti stiprinti Lietuvos ir Lat-
vijos jūrinį saugumą.

Krašto apsaugos ministerijos po-
litikos direktorius Vaidotas Urbelis
pabrėžė, kad Lietuva išlieka įsiparei-
gojusi projektui ir sieks jį dar labiau
stiprinti. Kokie laivai bus priskirti
BALTRON ir kokia bus junginio kon-
fi gūracija bus nuspręsta per keletą

artimiausių mėnesių.
Susitikimo metu taip pat aptarti

šalių sausumos pajėgų ben-
dradarbiavimo, Baltijos gy-
nybos koledžo ir pratybų
klausimai.

Baltijos karinė jūrų es-
kadra (BALTRON – Baltic
Naval Squadron) buvo įkur-
ta 1998 metų rugpjūtį, kaip
nuolatinės parengties rea-

gavimo Baltijos šalių kari-
nių laivų junginys, kurio pa-

grindiniai tikslai  – prisidėti prie Bal-
tijos regioninio saugumo, mažinant jū-
ros minų pavojų Lietuvos, Latvijos ir
Estijos valstybių teritoriniuose vande -
nyse ir išskirtinėse ekonominėse zo-
nose, išplėsti tarpusavio supratimą ir
didinti gebėjimą veikti bendrai, ben-
dradarbiauti su NATO šalių viene-
tais.

NATO ne ką padėtų 
Berlynas (ELTA) – Jei Rusija vyk-

dytų agresiją prieš Baltijos šalis, Vakarų
gynybinis aljansas šiuo metu nesuge-
bėtų apginti jų įprastinėmis karinė-
mis priemonėmis, kaip tai numato 5-
asis NATO sutarties straipsnis. Apie tai
rašo vokiečių žinių portalas „Spiegel”,
remdamasis šaltiniais NATO ir Vokie-
tijos vyriausybėje.

„Rusijos gebėjimai ir ketinimai be
didesnio perspėjimo vykdyti reikš-
mingas karines akcijas kelia didelę
grėsmę saugumo ir stabilumo išlaiky-
mui euroatlantinėje zonoje. Rusija pa-
jėgi per trumpą laiką ir bet kurioje vie-
toje sukelti vietinės ar regioninės reikš-
mės grėsmę”. Tai, anot šaltinių, tei-
giama NATO Gynybos planavimo ko-
miteto parengtame projekte.

Tuo tarpu NATO partnerės Euro-
poje po Šaltojo karo pabaigos esą padarė
išvadą, „kad gali būti sumažinti tie pa-
jėgumai, kurie reikalingi kovojant kon-
venciniuose, plataus masto, intensy-
viuose konfliktuose Europoje”. Kai ku-

riais atvejais esą atsisakyta „ištisų pa-
jėgumų sričių arba jos gerokai susiau-
rintos.

Ilgametis Europos Sąjungos (ES)
užsienio politikos ekspertas Elmar
Brok „Spiegel” sakė: „Kai Baltijos vals-
tybės įstojo į NATO, Rusijos karinės
grėsmės nebuvo. Aljansas laikėsi susi-
tarimo su Rusija ir nedislokavo dalinių
į rytus nuo Elbės. Tačiau kadangi V. Pu-
tino politika, regis, keičiasi, NATO turi
rasti atsaką”. 

Lenkijos užsienio reikalų ministras
Radoslawas Sikorskis pareikalavo di-
desnės NATO partnerių karinės para-
mos. „NATO Lenkijoje turi daryti tai, ką
padarė visose kitose šalyse, – sakė jis.
Ba zės yra Didžiojoje Britanijoje, Ispa-
nijoje, Vokietijoje, Italijoje ir Turkijoje.
Tai saugios vietos. Tačiau ten, kur ba-
zės iš tikrųjų reikalingos, jų nėra”. Mi-
nistro teigimu, dar turi būti daug pada -
ryta, kad Aljansas iš tikrųjų galėtų su-
teikti 5-ajame straipsnyje numatytas ga-
rantijas. 

Vilnius (ELTA) – Pirmuose rinki-
mų debatuose prieš lemiamą Prezi-
dento rinkimų turą televizijos žiūro-
vams labiau patiko Dalios Grybaus-
kaitės pasirodymas, tačiau Zigmantas
Balčytis po ketvirtadienį vykusių de-
batų labiau pagerino nuomonę apie
save nei jo varžovė. Tą rodo LRT užsa-
kymu atliktos televizijos debatų audi-
torijos apklausos, kurią atliko rinkos ir
viešosios nuomonės tyrimų bendrovė
,,Baltijos tyrimai”, duomenys. Kandi-
datai į prezidentus diskutavo vidaus po-

litikos temomis.
Atsakydami į klausimą, kaip ver-

tina kandidatų pasirodymą debatų lai-
doje pagal 10 balų sistemą, apklausti te-
levizijos žiūrovai D. Grybauskaitei sky-
rė 7,6 balo, Zigmantui Balčyčiui – 6,4
balo.

Net 62 proc. respondentų mano,
kad dabartinė šalies vadovė laidoje pa-
sirodė geriau. Kad geriau pasirodė Z.
Balčytis, mano 28 proc. Beveik 10 proc.
teigė nežiną, kuris kandidatas buvo
pra našesnis.

Lenkijos premjeras susitiko su popiežiumi
Pran ciškumi.                                   EPA-ELTA nuotr.
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ŠVENTADIENIS DATOS ir SUKAKT YS

Ketvirtoji gegužės savaitė 

Gegužės 19 d. 

– 1498 m. portugalų keliautojas Vasco da
Gama išsilaipino Kalkutoje (Indija). Jis buvo pir-
masis europietis, pasiekę Indiją jūros keliu.

– 1875 m. 17 valstybių Paryžiuje pasira-
šė Metro konvenciją, pagal kurią šalys susita-
ria naudoti universalią matų sistemą.

– 1991 m. Krakūnų pasienio poste nu-
šautas Šalčininkų užkardos pamainos virši-
ninkas Gintaras Žagunis, pirmasis po Nepri-
klausomybės atkūrimo žuvęs Lietuvos pa-
sienietis.

– 1994 m. atidarytas tunelis po Laman-
šo sąsiauriu.

– 2003 m. mirė Leonardas Kazimieras
Andriekus, Lietuvos poetas, kunigas, pran-
ciškonas, bažnytinės teisės daktaras (gimė
1914 m.).

Gegužės 20 d. 

Pasaulinė metrologų diena.

– 325 m. prasidėjo Nikėjos susirinkimas
(dar vadinamas Pirmuoju arba Didžiuoju Ni-
kėjos susirinkimu), kurį sušaukė Romos im-
peratorius Konstantinas Didysis. Susirinki-
mas įtvirtino vieną iš pagrindinių krikščiony-
bės dogmų – Šventąją Trejybę, patvirtino
keturias evangelijas ir nustatė Velykų šventi-
mo datą.

– 1917 m. popiežius Benediktas XV šią
dieną paskelbė Lietuvių diena ir paragino
viso pasaulio katalikus aukoti lietuviams.

– 1996 m. ant Vilniaus rotušės sienos ati-
dengta lenta, žyminti, jog sostinės sena-
miesčio istorinis centras įrašytas į Pasaulio pa-
veldo sąrašą.

Gegužės 21 d.

Pasaulinė kultūrų puoselėjimo diena.

– 1471 m gimė Albrecht Durer, vokiečių
tapytojas, gra-
fikas bei mate-
matikas. Vienas
iški liausių Vo-
kietijos meni-
nin kų, graviū-
ros meistrų.
Taip pat darė
vitražus. Dau-
giau siai tapė re-
ligine tematika,
tobulino spaus-
tuvinę grafiką.
Jo parašytas
veikalas „Keturios knygos apie žmogaus pro-
porcijas” vėliau tapo menotyros vadovu (mirė
1528 m.). A. Durer išraižė apie 200 medžio ir
100 metalo raižinių, išbandė sausosios adatos
techniką ir geležies plokštelę. Durer laikomas
vizijų ir išmonės meistru. Jis pats niekada
nebuvo patenkintas savo kūriniais. Vienas jo
tikslų buvo tobulas gamtos grožio atvaizda-
vimas. Durer stengėsi ją kopijuoti labai kant-
riai ir tiksliai. Tai atspindi jo akvarelės darbai,
vaizduojantys velėnos gabalą.      

– 1904 m. Paryžiuje įsteigta tarptautinė
futbolo federacija FIFA.

– 1916 m. Anglijoje pirmą kartą pereita
prie vasaros laiko.

– 1915 m. Vilniuje įkurta Lietuvių draugija
nukentėjusiems nuo karo šelpti (gyvavo iki
1918 m.).

– 1939 m. atidaryta Kauno sporto halė.

– 1947 m. SSSR valdžia priėmė sprendi-
mą steigti kolūkius Pabaltijo respublikose.

Gegužės 22 d.

– 1547 m. Martynas Paleckis iš Lietuvos
didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Žy-

gimanto Augusto gavo privilegiją Vilniuje
įsteigti pirmąją stiklo dirbtuvę.

– 1849 m. Abraham Lincoln įteiktas pa-
tentas Nr. 6469, liudijantis apie plaukiojančio
sausojo doko išradimą. Tai vienintelis JAV
prezidentas išradėjas.

– 1885 m. mirė Victor Hugo, prancūzų
poetas, dramaturgas, romanistas, tapytojas ir
dizaineris. Jis laikomas žymiausiu prancūzų ro-
mantizmo poetu (g. 1802 m.).

– 1892m. daktaras Washington Shefield
išrado dantų pastos tūtelę.

– 1906 m. broliai Wright užpatentavo
skraidymo aparatą.

– 1972 m. įvyko pirmasis JAV preziden-
to vizitas į Sovietų Sąjungą. Į Maskvą savaitės
vizito atvyko Richard Nixon.

Gegužės 23 d.

– 1949 m. paskelbta Vokietijos Federacinė
Respublika su sostine Bona.

– 1953m. per 48 valandas Lietuvoje su-
imta ir deportuota beveik 37 tūkst. valstiečių,
atsisakiusių stoti į kolūkius.

– 1987 m. SSRS nutraukė radijo stoties
„Amerikos balsas” trukdymus.

Gegužės 24 d.

– 1377
m. mi  rė Al-
girdas, Lie tu-
vos didysis
kunigaikštis
(1345–1377
m.), Vitebsko
kunigaikštis
(apie 1318–
1345). Gedi-
mino sūnus.
Buvo du kartus vedęs, turėjo kelias dukteris ir
6 ar 7 sūnus, iš kurių žinomiausi yra Jogaila, Skir-
gaila ir Švitrigaila (gimė 1296 m.). 

– 1543 m. mirė Nicolaus Copernicus,
astronomas, matematikas ir ekonomistas,
paskelbęs heliocentrinę Saulės sistemos teo-
riją (gimė 1473 m.).

– 1686 m. gimė Daniel Gabriel Fahrenheit,
vokiečių fizikas ir inžinierius, 1714 metais pir-
masis pagaminęs gyvsidabrio termometrus
(mirė 1736 m.).

– 1819 m. gimė Viktorija, ilgametė Ang-
lijos karalienė. Tai ilgiausiai soste išbuvusi
Anglijos karalienė (mirė 1901 m.).

– 1844 m. Samuel Morsė, gavęs finansa-
vimą iš JAV vyriausybės, pirmą kartą telegra-
fu perdavė žinią iš Washingtono į Baltimorę.

– 1997 m. atidengtas geografinį Europos
centrą žymintis akmuo tarp Purnuškių ir Ber-
notų kaimų, netoli Vilniaus. Šį centrą 1989 m.
nustatė Prancūzijos nacionalinės geografijos
institutas.

Gegužės 25 d.

Tarptautinė dingusių vaikų diena; Rankšluosčių
diena.

– 5493 m. pr. m. e. remiantis Aleksand-
rijos chronologija, šią dieną buvo sukurtas pa-
saulis.

– 1920 m. Lietuvoje įvesta metrinė vie-
netų sistema, paskelbti matų, saikų ir svars-
tyklių įstatai.

– 1924 m. įkurtas Lietuvos tautinis olim-
pinis komitetas.

– 1924 m. Lietuva pirmą kartą dalyvavo
Olimpinėse žaidynėse: sužaistos pirmosios Lie-
tuvos nacionalinės futbolo rinktinės rungty-
nės Paryžiaus olimpinėse žaidynėse, kuriose
rezultatu 0:9 pralaimėjo šveicarams.

– 1989 m. Michailas Gorbačiovas išrink-
tas Sovietų Sąjungos prezidentu.

Popiežių apsilankymų
Šventojoje žemėje istorija

Šią savaitę popiežius Pranciškus
antrą kartą lankysis Izraelyje, ta-
čiau šįkart, reikia tikėtis, jo vi-

zito neuž temdys karas. Pranciškaus vi-
zitas žymi 50 metų jubiliejų nuo pir-
mosios popiežiaus piligrimystės į Šven-
tąją že mę. Gegužės 24 dieną atvyk-
siantis popiežius Pranciškus susitiks
su žy dų ir musulmonų vadovais, ap-
lankys svarbias žydų vietas, o trijų die-
nų vizitą užbaigs aukodamas šv. Mi-
šias.

Jo vizitas gerokai skirsis nuo prieš
pusšimtį metų vykusio pirmojo po-
piežiaus apsilankymo, nes tuomet di-
džiąją dalį šventų vietų, tarp kurių
buvo ir Betliejus, kontroliavo ne Iz rae-
 lis. Šias teritorijas valdė Jorda nija.

Atskrisdamas į Vidurio Rytus, po-
 piežius Paulius VI keliais aspektais pri-
sidėjo prie istorijos pokyčių. Prieš ke-
lis mėnesius popiežiumi iš rinktas Pau-
lius VI ne tik paliko Ro mą, kas jau sa-
vaime buvo gana retas dalykas, ne tik
paliko Italiją, kas per visą popiežystės
istoriją buvo nutikę tik kelis kartus, jis
paliko Europą, o to dar niekada nebu-
vo nutikę. Tad Paulius VI tapo pir-
muoju po pasaulį keliaujančiu popie-
žiumi.

Ankstyvą tos dienos popietę Pau-
lius VI žengė už Jordanijos sosti nės
Amano esančio oro uosto asfaltu ir
buvo pasveikintas karaliaus Hussei no.
Iš Amano popiežius neper šaunamu
automobiliu buvo nuvežtas į Jeruzalę
ir pakeliui sustojo pasimelsti Jordano
upės pakrantėje, kur buvo pakrikšty-
tas Jėzus. Po iškilmių Jeruzalės apaš-
talinėje delegacijoje popiežius patraukė
į Senamiestį.

Pasveikinti Šventojo Tėvo į Da-
 masko aikštę susirinko gausios minios
žmonių, dauguma jų su palmių šake-
lėmis rankose. Minios užblokavo po-
piežiaus kelią į Senamiestį per Da-
 masko vartus, ir policija panaudojo
rimbus, kad išskirstytų minią.

Paulius VI žengė Via Doloresa ke-
 liu, kuriuo Jėzus nešė savo kryžių į
Golgotą, kalvą, ant kurios buvo nu kry-
 žiuotas ir kur vėliau buvo pastatyta
Šventojo kapo bažnyčia.

Šioje bažnyčioje popiežius aukojo
šv. Mišias. Vakare jis mel dėsi Get sena-
mės sode, kuriame Ju das buči niu iš-
davė Jėzų ir kur, pasak Evan gelijų pa-
gal Morkų ir Matą, Jėzus buvo suimtas.

Kitą dieną Paulius VI anksti pa liko
Apaštalinės delegacijos namus ir pa-
traukė šiaurėn Vakarų Kranto link.

Kai popiežius atvyko, jis ir jį ly din-
 tys kardinolai paspaudė rankas Iz-
raelio prezidentui Zalman Shazar, po
to – premjerui Levi Eshkol ir ki tiems
ministrams bei svečiams. Dvi delega-
cijos sėdėjo viena priešais ki rą.

Šventasis Tėvas ir prezidentas
pasakė sveikinimo kalbas ir apsikei tė
dovanomis. Visos iškilmės  tęsėsi ma-
žiau nei pusvalandį.

Tuomet Paulius VI išvyko į Naza-
 retą, kuris ta proga pagrindinę gatvę
pervadino pontifiko vardu ir išpuošė Iz-
raelio bei Vatikano vėliavomis. Po iš-
kil mių Viešpaties Apreiškimo Švč.
Mer gelei Marijai bazilikoje po piežius
nusileido į bažnyčios grotą ir ten au-
kojo šv. Mišias, kurias rodė televizija.

Aplankęs Taboro kalną, Vakarų
Jeruzalę, pasimeldęs „aukštutiniame
kambaryje” ant Siono kalno, Paulius

VI vėl kirto sieną ir sugrįžo į Jor dani-
jos kontroliuojamą Rytų Jeru zalę.

Kitą rytą Šventasis Tėvas aukojo
rytines Mišias Viešpaties gimimo baž-
nyčioje, kuri stovi ten, kur, kaip tikima,
gimė Jėzus. Tuomet jis Alyvų kalne su-
sitiko su ekumeniniu Kons tantinopolio
patriarchu Atenagoru I. Tai buvo itin
reikšmingas Katalikų ir Stačiatikių
Bažnyčių vadovų susitikimas, prabė-
gus keliems šimtmečiams nuo Didžio-
sios schizmos.

Šis susitikimas vėliau padėjo at-
 kurti santykius tarp Rytų ir Vakarų
Bažnyčių ir lėmė tai, kad buvo anu-
liuotos 1054 metais paskelbtos eksomu -
nikacijos. 

? ? ?  

Prabėgo daug metų, kol kitas po-
 piežius apsilankė Izraelyje. Pirmiau sia
turėjo būti užmegzti diplo mati niai
santykiai tarp Šventojo Sosto ir Iz-
rae lio. Tai įvyko 1993 metais pon ti fiku
tapus neseniai kanonizuotam Jonui
Pauliui II. Šis žingsnis atvėrė kelią pen-
kių dienų popiežiaus vizitui Šventojoje
žemėje 2000 metų kovą, kai buvo mi-
nimos dutūkstantosios Jė zaus gimimo
metinės.

Per savo apsilankymą Jonas Pau-
lius II susitiko su Izraelio prezidentu
Ezer Weizmann, vyriausiais rabinais
ir apsilankė Yad Vashemo muziejuje,
oficialiame Holokausto memoriale.
Jis taip pat lankėsi ir prie Raudų sie-
 nos, kur pagal tradiciją paliko raštelį
Dievui.

Didžiausias dėmesys vizito metu
buvo skiriamas siekiui pataisyti san-
tykius tarp Katalikų Bažnyčios ir žydų.
Vizitą lydėjo sėkmė.

2005 metais mirusį Joną Paulių II
popiežiaus tarnystėje pakeitė Bene-
 diktas XVI. 2009 metų gegužę popie žius
Benediktas XVI surengė savaitės laiko
piligriminę kelionę po Šventąją žemę.
Kelionę pontifikas pradėjo Jordanijo-
je, tačiau didžiąją laiko dalį praleido Iz-
raelyje. Jis susitiko su Iz raelio prezi-
dentu Shimon Peres ir ki tais Izraelio
atstovais. Kaip ir jo pir m takai, popie-
žius susitiko su re li giniais vadovais ir
aplankė krikš čio nims švenčiausias
vietas.

Benediktas XVI apsilankė Yad
Vashemo muziejuje ir prie Raudų sie-
nos. Jis susitiko su žydų, krikščio nių
– ne tik katalikų – bei musulmo nų re-
liginiais vadovais, taip pat su Pa lesti-
nos prezidentu Mahmoud Abbas. Su-
sitikimas su juo vyko Bet liejaus Man-
gerio aikštėje.

Kaip ir ankstesnių popiežių pi-
ligrimystės į Šventąją žemę, pastaroji
taip pat prasidės Jordanijoje.

Nors tai yra pirmas Pranciškaus
kaip popiežiaus vizitas į Šventąją že mę,
tačiau ne pirmasis jo apsilankymas čia
apskritai. Prieš 40 metų jaunas Jorge
Mario Bergoglio lankėsi Šventojoje
žemėje, tačiau neturėjo ga limybės pa-
būti švenčiausiose vietose. Jam atvy-
kus, prasidėjo Jom Kipuro karas, tad
būsimasis pontifikas še šias dienas
praleido uždarytas vieš butyje, Jeru-
zalėje, ten skaitydamas Pauliaus Laiš-
kus korintiečiams.

Bernardinai.lt
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VIDAS J. NEMICKAS, M.D.
KARDIOLOGAS – ŠIRDIES  LIGOS

7722 S. Kedzie Ave.
Chicago, IL 60652

Kab. tel. 773–471–3300

ŠirDieS ir KrAUjAGYSliŲ liGOS

ViDAUS liGOS 

AKiŲ liGOS

ARAS ŽLIOBA, M.D.
AKIŲ LIGOS – CHIRURGIJA
219 N. Hammes Avenue

Joliet, IL 60435
Tel. 815–741–3220

DR. ŽIBUTĖ ZAPARACKAS
DR. PAUL KNEPPER
Akių ligos – chirurgija

150 E. Huron, Suite 1000
Chicago, IL 60611
Valandos susitarus
Tel. 312–337–1285

EUGENE C. DECKER, DDS, P.C.
DANTŲ GYDYTOJAS

Lietuviams sutvarkys dantis už prieinamą kainą 
Susitarimui kalbėti angliškai arba lietuviškai

4647 W 103 St, Oak Lawn, IL
55 E Washington, Ste 2401, 

Chicago, IL
Tel. 708–422–8260 

DAntŲ GYDYtOjAi

DR. RENATA VARIAKOJYTĖ
SKAUSMO GYDYMO SPECIALISTė

7600 W. CollegeDrive
Palos Heights, IL 60463
Tel. 708–361–5550

Nugaros, kaklo, galvos, sąnarių bei kitų
skausmų gydymas

SKAUSMO GYDYMAS

EDMUNDAS VIŽINAS, M.D., S.C.
VIDAUS LIGŲ GYDYTOJAS

Kalbame lietuviškai
6918 W. Archer Ave. St. 5 ir 6 

Chicago, IL 60638
Tel. 773–229–9965

Valandos susitarus

DR. JOVITA KERELIS
DR. DAIVA BIDVA
DANTŲ GYDYTOJA

9525 S. 79 th Ave., Hickory Hills, IL

Tel. 708–598–8101

KARKLO DIEGAS
lietuvių pasaulio istorija

EGIDIJUS ALEKSANDRAVIČIUS

105

Anuomet milžiniškas – trečias
pasaulyje pagal krovinių apy-
vartą – Šancha jaus uostamies-

tis buvo tikrai kosmopolitiškas, gal net
vakarietiškas miestas, bu vęs ameri-
kiečių ir anglų įtakoje, todėl sklido ir
tam tikros mados, o anglų kal ba buvo
tikra lingua franca. Tai buvo lyg koks
keturiamilijoninis Azijos Niujor kas.
Vakarų pasaulyje jis buvo pelnęs din-
gusių žmonių miesto titulą. Anuomet
Šanchajuje galima buvo pasislėpti
tiems, kurie turėjo noro ir motyvų. Iki
1931 m. mieste nebuvo jokios pasų
kontrolės, nereikėjo niekur registruo-
tis. Laisvės buvo daug. Vakariečiai tel-
kėsi į taip vadinamus setlementus, ku-
rie, tarsi atskiros juris dikcijos ar
linksmi getai, netirpo kinų gausybėje.
Vėliau formalių reikalavimų padau-
gėjo, o Kinijos valdžia pradėjo varžyti
jai nepriimtiną užsieniečių gyven vie-
čių kūrimąsi.

Lietuviams visa tai irgi galiojo,
juolab, kad Lietuvos Respublika ne-
turėjo praktiškai jokių sutarčių su Ki-
nija. Nors Charbine veikė Lietuvos
konsulatas, ta čiau jo darbas (spren-
džiant pagal Lietuvos Respublikos už-
sienio reikalų minis terijos archyvo
duomenis) buvo vangus. Jo veiklos
Šanchajuje beveik nesijautė. Niekas
nežinojo tikrų lietuviškos kolonijos
skaičių. Vienais atvejai buvo minimi
64 (pagal miesto savivaldybės registrą),
kitais – 300 žmonių.328 Jie buvo marga
masė, susidariusi dėl Rusijos suirimo,
revoliucijos ir pilietinio karo. Tai isto-
rijos akimirksnis, labai skirtingas nuo
lietuvių emigrantų būrių Pietų ir Šiau-
rės Ame rikoje. Skirtingai nuo Pensil-
vanijos kasyklų arba Čikagos sker-
dyklų rajonų lietu vių, čia jų nesiejo
nei giminystės, nei kaimynystės at-
mintys. Šanchajuje lietuvis lietuvį ga-
lėjo atsitiktinai susitikti ir po dešim-
ties pragyventų metų.

Kolonijos ekonominės charakte-
ristikos buvo labai įvairios. Šancha-
jaus lietuvių verslininkų sąraše buvo
prekybininkų, muitinės paslaugų tar-
pininkų, vaistininkų, šokoladininkų,
batsiuvių, laikrodininkų, finansinių
konsultacijų teikėjų. Garsėjo ir Lit-
huanian store Žofro Aveniu, o pasiilg-
tos duonos buvo įsigyjama Kauno ke-
pyklo je arba Vilniaus valgykloje. Aky-
las žurnalisto žvilgsnis čia pastebėjo,
jog

kolonija materiališkai stovi ge-
riau už kitas mūsų kolonijas. Darbo
neturi tik juodadarbiai, o kiti, ypač
verčiąsi amatais ir vaisba, jo nepri-
trūksta. Kiek nerami būtis yra dėl kinų
nusistatymo būtinai likviduoti tarp-
tautinius setlementus, nors  tai reikėtų
padaryti ir jėga. Tuomet visi jų gyven-
tojai atsidurtų pavojuje, nors ir likvi-
davus setlemetus europiečiai galėtų pa-
silikti juose gyventi kaip paprasti sve-
timšaliai...329

Pabėgėlių iš Rusijos margumyno
lietuviškas gyvenimas (gal net daugiau
nei Irane) buvo pažymėtas laikinumu –
it lauktų jie atvažiuojančio traukinio
arba dar vienos negailestingos revo-
liucijos bangos. Tame šurmulyje be-
veik nebuvo paste bimos moterys, ne-
kuriamos šeimos. Šanchajuje veikęs
Lietuvos piliečių komitetas ir prie jo
veikusi Pašalpos draugija daugeliui
atrodė lyg sukčių organizacija, ku rios
jokie lietuviški jausmai ir kalbos ne-
jaudino. Kaip blogos veiklos atsvara
buvo sutelktas Lietuvių vienybės rate-
lis. Draugija veikė labai neformaliai,
neturėjo net savo įstatų. Lietuvių vie-
nybės ratelis siekė vienyti visus Kini-
jos lietuvius, kaupti biblioteką, ska-
tinti skaityti lietuvišką spaudą. Tačiau

neliko duomenų, ar visos šios pastan-
gos išaugo į kokią nors rimtesnę
veiklą. Greičiausiai, kad ne, nors ir
neigiamas atsakymas yra giliai pa-
slėptas po anos, dabar jau beveik ne-
beprisime namos, Kinijos pelenais.

Dar dramatiškiau buvo susiklostę
Charbino lietuviams. Jų ištakos – dar
im perinės Rusijos laikais valstybės
tarnyboje buvę Lietuvos išeiviai. Pra-
sidėjus Rytų Kinijos geležinkelio sta-
tybai, jie pasirinko šią žemę ir, žinoma,
buvo integruoti į rusų bendruomenę.
Lietuvių čia padaugėjo ir po 1904 metų
rusų ir japonų karo. Dar vėliau prisi-
dėjo I pasaulinio karo ir bolševikų re-
voliucijos pabėgėliai. Dalis jų buvo
gana gerai išsilavinę žmonės, turėjo
valstybės tarnybos ir administraci nio
darbo patirties. Tuo metu ir lietuviška
veikla buvo pasiekusi savo aktyvumo
viršūnę. Lietuvių komitetas buvo visa
ko centre. Buvo ruošiami diskusijų ir
meno vakarai, net imtasi leisti savą
laikraštuką.

Atėjus žinioms apie Lietuvos vals-
tybės atkūrimą, daugelis rinkosi ilgą
grįžimo į tėvynę kelią. 1924–1925 m. ko-
lonijos gyvenimas buvo draskomas rie-
tenų, liū dinamas nesėkmingų ban-
dymų kurti naujas draugijas, glumi-
namas apsišaukė lių Lietuvos garbės
konsulų aferų. Dar dramatiškiau pa-
sisuko reikalai po 1931 m. rugsėjo 18 d.
japonų armijos puolimo ir marioneti-
nės Mandžuko vyriausybės sudarymo.
Tautų Sąjungai atsisakius pripažinti
šį japonų karinės intervencijos pada-
rinį, visų užsieniečių padėtis pasidarė
miglota. M. Šalčius parašys:

Taigi, Harbino lietuvių kolonijos
likimas tuo tarpu yra neaiškus. Šian-
dien sun ku yra pasakyti, ar ji gyvuos
dar toliau, ar bus priversta pakrikti.
Jei kils čia naujų susidūrimų tarp
valstybių, tai veikiausiai kolonija tu-
rės pakrikti, o jei įsivyraus taika ir
Mandžuko parodys tolerancijos, tai ji
gali išlikti ir klestėti, nes Mandžūrija
yra labai turtingas kraštas, o Harbi-
nas yra vyriausias jo prekybos cent-
ras.330

Šiandien žinome, kad likimas
buvo dar labiau negailestingas ne tik
lietuvių kolonijai, bet ir Mandžuko ki-
nams, patyrusiems klaikius japonų te-
roro ir ma sinių žudynių metus. O dar
kur nauji japonų, rusų, skirtingų kinų
karo frontai, Kinijos revoliucijos ir
visa kita! Akmens neliko ant akmens
to spalvingo pasau lio – šiandien at-
mintyje pinasi skausmingų traumų
randai, neįmintos paslaptys, nenusta-
tyti likimai. Vakarų istoriografijoje šie
siužetai jau yra apraizgyti postko loni-
jinais sentimentais ir nostalgija. Kaž-
kas keičiasi ir šiuolaikinės Kinijos
vaiz duotėje. Tai, kas prieš II pasaulinį
karą dėjosi Charbine ir Šanchajuje, sie-
jasi ir su mumis. Lietuviška gija buvo
įausta į šią, deja jau sutrūkinėjusią,

praeities juostą, bet neliko kam ją at-
sekti.

Lietuvos laikraščiuose atsispindė-
jęs platusis pasaulis, ypač Rytų Azijos
ir Oke anijos tolybės, buvo prikaišytas
M. Šalčiaus surastų lietuviškų ženklų.
Tolimiausi pėdsakai lietuvių pasaulio
horizonte keliautojo buvo pastebėti Fi-
lipinuose, Javoje ir, žinoma, Australi-
joje. Filipinų sostinėje Maniloje ir kiek
mažesniame Zambo angos mieste jis
aptiko keliasdešimt lietuvių, kurie
buvo arba Amerikoje gimę ir JAV pi-
lietybę turėję, arba asmenys, besibastą
po pasaulį kartu su miniomis vaka rie-
čių, bandančių uždirbti ar save surasti
paskutiniuosius kolonializmo dešim t-
mečius gyvenusiose šalyse. Buvo ir
Lietuvoje gimusių, ir apsimetusių lie-
tuviais baltųjų rusų, Lietuvos konsu-
late Charbine klasta ar už pinigus su-
gebėjusių įsigy ti lietuviškus pasus.
Siamo saloje buvo atpažinti keli lietu-
viškos ir mažlietuviškos kilmės tar-
nautojai, ėję vietos administracijoje
gana aukštas pareigas. Javos mies-
tuose Batavijoje, Bandunge, Suraboj ir
dar egzotiškesnėse vietose M. Šalčius
ma tėsi su lietuviais. Jų keliai taip pat
buvo susipynę arba su Amerikos inte-
resų plėtra Azijoje ir Okeanijoje, arba
nusidriekę kartu su porevoliucinės Ru-
sijos pabėgėlių srautais. Amerikietiška
gija laikytina 1895–1897 m. Filipinų
kare dalyvavę ekspe dicinio korpuso
kariai lietuviai. Vieni čia žuvo, o kai
kurie liko čia gyventi.

Australija šiame nuotykingame
pasaulio lietuvių žemėlapyje XX a. 4
deš. at rodė ypatingai. Čia jau XIX a.
pabaigoje pasirodė pirmosios lietuvių
šimtinės. 

328. Šalčius, Matas. Azijos ir Okeanijos lietuviai. In:
Pasaulio lietuviai, p. 146.

329. ,Ten pat. p. 149.

330. Ten pat, p. 151.

Mary Radis, gyvenanti Schaumburg, IL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu  atsiuntė 50 dol. Nuoširdžiausius padėkos žodžius
skiriame Jums.
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– Kalbindami PLB pirmininkę D.
Navickienę sužinojome apie dis kutuojamą
naują dalyką – akciją paskelbti lietuvių
kalbą užsienio kalba, kad studentai užsi-
enyje, mo kydamiesi lietuvių kaip sveti mą
kalbą, gautų kreditų. Malo nė kite papasa-
koti apie šią idėją pla čiau: kodėl ji kilo ir
kokioje stadijoje ji gyvuoja?

– Tai nėra naujas dalykas.  Pa sau-
lio Lietuvių Bendruomenė šį klau si -
mą iškėlė 2009 m. Susitikimuose su
lietuvių bendruomenėmis užsienyje
vis dažniau išgirstame išsakomą po-
reikį, kad besimokantys lietuvių kal-
bos  turėtų galimybę testuotis ir gauti
pasaulyje pripažįstamą lietuvių kal-
bos kaip užsienio kalbos sertifikatą.

Užsienio lietuvių bendruomenės
mano, kad tai labai aktualus ir svar-
bus klausimas ne tik lietuvių, bet ir
tarptautinei bendruomenei. Tai taip
pat labai aktualu antrosios, trečiosios
kartos lietuviams, pavyzdžiui, Loty -
nų Amerikos lietuvių bendruome-
 nėms, kuriose dauguma narių jau pa-

miršo lietuvių kalbą. Jiems būtų di-
delė paskata mokytis kalbos, jei ją iš-
mokus būtų galima gauti kreditus sto-
jant į vietines aukštąsias mokyklas.
Bendruomenėse tikima, jog lietuvių
kalbos mokymas yra vienas iš tin ka-
miausių būdų reprezentuoti ir skleisti
mūsų kultūrą. Dar daugiau, lietuvių
kalbos mokymasis prisidėtų prie Lie-
tuvos ekonomikos, nes skatintų žmo-
nes palaikyti ryšius su Lietuva ir jos
subjektais. Lietuvių kalbos kaip už-
sienio kalbos testavimo sistema pasi-
tarnautų ruošiant lituanistinių mo-
kyklų mokymo pla nus, suteiktų di-
desnę motyvaciją mo kytis kalbos, tė-
vai būtų daugiau suinteresuoti leisti
vaikus į lituanistines mokyklas.

Besimokantiems lietuvių kalbos
yra aktualu testuotis ir gauti tarptau-
tiniu lygiu pripažįstamus lietuvių kal-
bos mokėjimo pažymėjimus. Tarp tau-
tinis sertifikatas suteiktų galimybę
studentams gauti kreditus ir už sienio
universitetuose.

Šiuo metu baigusieji lituanis ti nes
mokyklas užsienyje gali išsilai kyti lie-
tuvių kalbos egzaminą Vil niaus uni-
versitete, tačiau jiems yra išduoda-
mas tik Vilniaus universiteto sertifi-
katas dėl lietuvių kalbos egzamino.
Kadangi nėra valstybės kuruojamos
lietuvių kalbos kaip užsienio kalbos
testavimo sistemos, šis sertifi katas ne-
būtinai bus pripažįstamas kitų Euro-
pos ar JAV universitetų.

Dauguma Europos kalbų turi tes-
tavimo sistemą. Egzistuoja tų kalbų
mokymo programos, nustatyti testa-
 vimo principai, vertinimo kriterijai

pagal CEFR (A1-C2) (Common Euro-
 pean Framework of  Reference for
Languages: Learning, Teaching, Ass -
es sment) lygius, kurie yra suderinti
su JAV esančios ACTFL (The Ame ri-
can Council on the Teaching of  Fo-
 reign Languages) lygiais.

Siekiant šį klausimą aptarti vals-
tybiniame lygmenyje, jis buvo įt rauk-
 tas į 2014 m. balandžio 25 d. Užsienio
lietuvių reikalų koordinavimo komi-
sijos posėdžio Vilniuje darbotvarkę.
Diskusijoje dalyvavusios Vilniaus
universiteto Lituanistinių studijų ka-
tedros vedėja dr. L.Vilkienė ir   Švie-
timo ir mokslo ministerijos Bendrojo
ugdymo ir profesinio mokymo depar-
tamento Pagrindinio ir vi du rinio ug-
dymo skyriaus vyriausioji specialistė
N. Poderienė   pabėžė  to kio poreikio
svarbą bei sutarė, jog  šio tikslo įgy-
vendinimui būtinas įvai rių atsakingų
Lietuvos institucijų – Švietimo ir
mokslo ministerijos, Lietuvių kalbos
instituto, Valstybi nės lietuvių kalbos

komisijos, Nacio nalinio egzaminų
centro bendradarbiavimas.

– Kaip sekasi įgyvendinti „Globalios
Lietuvos” programą?

– Programa yra palyginus jauna,
bet manau, kad jau daug kas pasiekta,
nors buvo ir tebėra tokių, kurie iki
galo nesuvokia programos tikslų, sie-
kių ir galimybių – ne tik užsienyje,
bet ir pačioje Lietuvoje. Išgirdus pa va-
dinimą „Globali Lietuva”, visuo me-
 nėje klaidingai suvokiama, kad tai vi-
sos Lietuvos problemų sprendimą reg-
la mentuojantis dokumentas, „re cep -
 tas nuo visų ligų”. Šis dokumentas
nėra susijęs su tiesioginiu grįžimo
skatinimu, migracijos ar integracijos
klausimais, jame nenumatyta darbo
vietų kūrimo ir kiti visai Lietuvai ak-
 tualūs klausimai – juos sprendžia Vy-
 riausybė, vadovaudamasi kitomis
programomis, kurias pagal kompeten -
ciją koordinuoja kitos ministerijos.
Globalios Lietuvos programa yra
skirta sustiprinti užsienio lietuvių ry-
šius su Lietuva.  

Didžiausias pasiekimas yra, kad
Globalios Lietuvos programa padeda
integruoti užsienio lietuvių klausi-
 mus į įvairių valstybinių institucijų ir
įstaigų darbotvarkę.  Tai naudinga už-
sienio lietuviams, kurie gali dalykiš-
kai naudotis valstybinių institucijų
teikiamomis konsultacijomis, paslau-
gomis ir atitinkamu projektiniu fi-
 nan savimu. 

,,Globalios Lietuvos” programos
priemonių yra labai daug, čia pateik-
siu kelis gerus pavyzdžius.

Gintė B. Damušytė
Atkelta iš 3 psl.

Kaip sėkmingą ,,Globalios Lietu-
 vos” projektą galima paminėti Užsie-
 nio reikalų ministerijos organizuotą
kvalifikacijos kėlimo seminarą užsie -
nyje dirbantiems lietuvių bendruo me-
nių atstovams ir kultūros darbuoto-
jams (dalyviai puikiai įvertino prog-
ramą). Praėjusiais metais suvažiavo
28 neformalūs Lietuvos kultūros am-
basadoriai iš 35 šalių. Užsienio rei-
kalų ministerija kasmet organi zuoja
konkursą ir remia užsienio lie tuvių
projektinę veiklą, skirtą lietuvybei ir
bendruomeniškumui stiprin ti. Ben-
dradarbiavimui su užsienio lietuviais
pasitelkiamas platus diplomatinių at-
stovybių tinklas (kasmet iš dalies fi-
nansuojama apie 100 tokių projektų).
Švietimo ir mokslo ministerija orga-
nizuoja konkursus užsie nio lietuvių
lituanistiniam švietimui, remia mo-
kyklas, siunčia mokytojus. Skatinama
lietuvius telkianti sporto veikla – 2013
m. Lietuvoje organizuotos XV Pasau-
lio lietuvių sporto žaidynės. Remiama
užsienio lietuvių žiniasklaida, pvz.,
dienraščio „Drau gas News” leidybos
pradžia.

Taip pat programos įgyvendi-
nimo kontekste stiprinami ryšiai su
diasporos verslo, mokslo, meno ir kitų
sričių profesionalais. Prasmin gas
diasporos ir įvairių Lietuvos institu-
cijų bei asociacijų bendradarbiavimo
pavyzdys šioje srityje – Pasaulio lie-
tuvių ekonomikos forumas. Diasporos
profesionalų nuopelnai praėjusiais
metais buvo įvertinti Lietuvos Res-
publikos Prezidentūroje organizuo-
tuose „Globalios Lietuvos” apdovano-
jimuose, kur susirinkusius sveikino
Lietuvos Respublikos prezi dentė. Ap-
do vanojimus organizavo VšĮ „Globa-
lios Lietuvos lyderiai” bendradar-
biaujant su Užsienio reika lų ministe-
rija ir VšĮ „Versli Lietuva”. Šiais me-
tais Užsienio reikalų ministerija
skyrė 15 tūkst. Lt Pasaulio lie tuvių
bendruomenės asociacijai, kad ši su-
kurtų užsienio lietuvių bendruome-
nių duomenų bazę, kuri bus naudoja -
ma bendriems projektams ir veiklai
su Lietuvos subjektais įgy ven dinti.

Įgyvendinant programą ypatin-
gas dėmesys skiriamas jaunimui. Di-
delė dalis programos lėšų nukreipta į
užsienyje gyvenančių lietuvių kilmės
vaikų švietimą. Skirtas dalinis finan-
savimas JAV Vermonto valstijoje vei-
kiančios Neringos stovyklautojų kul-
tūriniam švietimui. Įgyvendi namos ir
remiamos protų mainus skatinančios
mentorystės ir stažuo čių programos
Lietuvoje (pvz., užsie nyje studijas bai-
gusių lietuvių sta žuočių programa
„Kurk Lietuvai” ir kt.), remiama jau-
nimo organizacijų veikla ir prasmingi
projektai, pvz., Pasaulio lietuvių jau-
ni  mo susitikimas PLJS 2014, kuris šią

vasarą pritrauks tūkstančius jaunuo-
lių. Socia linės apsaugos ir darbo mi-
nisterija kartu su Jaunimo reikalų de-
partamentu kasmet remia veiklą, stip-
rinan čią  Pasaulio lietuvių jaunimo
or ganizacijos gebėjimus.

– Kaip sekasi Lietuvos valstybei ben-
dradarbiauti su išeivijos organizacijomis?
Valstybė siekia, kad emigracija mažėtų,
išeivijos or ganizacijoms norėtųsi kuo dau-
giau veiklių lietuvių. Kaip sekasi suderinti
skirtingus bendradarbiaujančių pusių sie-
kius?

– Dirbame su Pasaulio Lietuvių
Bendruomene, kraštų lietuvių ben-
druomenėmis, kitomis užsienio lietu-
vius vienijančiomis organizacijomis
ir su jomis bendradarbiaujančiais
part neriais Lietuvoje. Svarbų vaidme -
 nį atlieka ir Lietuvos Respublikos dip-
lomatinės atstovybės, ir konsuli nės
įstaigos, nes jos yra arčiausiai už sie-
nio lietuvių, o tiesioginių ryšių pa lai-
kymas yra viena efektyviausių ben-
dradarbiavimo formų.

Norint konkrečių rezultatų rei ka-
lingas nuoseklus kasdieninis darbas
ir didesnis lietuviškų bendruo me nių
vadovų, kurie žino konkrečias lietu-
vių problemas savo šalyse, įsitrau ki-
mas. Tai nėra lengvas uždavi nys – nei
mums, nei bendruomenių va dovams,
kurie dirba lietuvybei sa vo laisvalai-
kiu, dažnai finansuoja iš laidas iš savo
kišenės.  Todėl labai svar bu atrasti ir
stiprinti efektyviausias bendradar-
biavimo formas.    

„Vilmorus” atlikta užsienio lietu-
vių  apklausa taip pat parodė, kad ab-
soliuti dauguma užsienyje gyvenan-
 čių lietuvių pagrindiniu informacijos
šaltiniu įvardijo žiniasklaidos prie-
mones, dažniausia tai – internetas (90
proc.), žymiai rečiau renkasi ra diją ir
televiziją, tuo tarpu spausdinti leidi-
niai tesudaro 2 proc. Kiti pagrindiniai
kanalai – socialiniai tinklai (45 proc.)
bei šeimos nariai, draugai. Dauguma
nurodė, kad trūksta po zityvios infor-
macijos apie Lietu vos pasiekimus. 

Tam tikslui Užsienio lietuvių de-
partamentas informavimui ir ben-
dravimui sukūrė Facebooko paskyrą
„Globalus tinklas Lietuvai – Global
Lithuania Network”, kuris veikia nuo
praėjusių metų.  Ten dalijamės po zity-
via informacija apie Lietuvą, už sienio
lietuvių veiklą, sėkmės is torijas,
anon sus apie užsienio lietuviams skir-
tus konkursus, stažuotes, praktiką,
stipendijas, pan.

Taip pat palaikome tiesioginius
ryšius ir bendradarbiaujame su už-
sienio lietuvių fondais, pvz., Lietu vių
Fondu, Kazickų šeimos fondu, Lietu-
vių katalikų religine šalpa, ku rie do-
misi ir jungiasi prie vertingų projektų
kofinansavimo.

G. Damušytė su lietuvių kilmės No belio premijos laureatu prof. R. Shiller iš JAV, kuris už-
sienio reikalų ministro kvietimu lankėsi Lietuvoje. Jo 3 paskaitų ciklą Lietuvos akademi -
nei, verslo ir finansų bendruome nei organizavo Užsienio lietuvių de par tamentas
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Paul R. Sodeika, gyvenantis Apple River, IL, pratęsė metinę
„Draugo” prenumeratą ir paaukojo 50 dol. Nuoširdžiausiai dėkojame už
suteiktą finansinę paramą.

Alfonsas Alkas, gyvenantis Tampa, FL, kartu su metinės „Draugo”
prenumeratos mokesčiu atsiuntė 50 dol. Esame Jums dėkingi už suteiktą
paramą.

               

www.draugas.org/mirties.html

Kolegei
A † A

IRENAI VAIČIULĖNAITEI
KAIRIENEI,

buvusio Pabaltijo universiteto prof. Stepono Kairio
žmonai mirus (Toronto/Canada), gilią užuojautą
reiš  kiame artimiesiems bei giminėms ir kartu liūdi-
 me netekę brangios kolegės.

Buvę Pabaltijo universiteto bendramoksliai
1946–1948 m. Hamburg-Pinneberg, Vokietijoje

A † A
ŠARŪNAS UŽGIRIS

Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai
užjaučiame žmoną AUDRONĘ, dukrą AIDĘ, sūnus
ARĖJĄ, VAI DĄ, KAROLĮ ir jų šeimas, velionio sese-
rį ir brolį bei visus artimuosius.

Eglė ir Vytautas Dudėnai 

A † A
JONUI JURKŠAIČIUI

mirus, reiškiame nuoširdžią užuojautą žmonai NI -
NAI, sūnui VIKTORUI, dukterims SILVIJAI ir IN -
DREI, jų šeimoms, anūkams, sūnėnui VYTAUTUI IŠ -
KE LIŪNUI, giminėms ir artimiesiems.

Beverly Shores Lietuvių klubas, Indiana

A † A
ŠARŪNAS JULIUS UŽGIRIS

Mirė 2014 gegužės 13 d. po sunkios ligos.
Šarūnas, girininko Ignacio Zaleckio sūnus, gimė 1936 m. gruo-

džio 17 d. Pūžiškėje, Tauragės miškų urėdijoje.
1944 m. Užgirių šeima pasitraukė į Vokietiją, o 1950-siais

emigravo į Ameriką. 
1958 m. Šarūnas bakalauro laipsniu baigė mechanikos inžine-

rijos studijas University of  Illinois Urbanoje. 1966 m. apgynė dak-
taro laipsnį Illinois Institute of  Technology (IIT). Baigęs studijas,
Šarūnas dėstė IIT ir prisidėjo prie projekto statant greičiausią pa-
saulyje  automobilį.  1970 m. automobilis „Blue Flame” pasiekė pa-
saulio rekordą, išvystydamas  didesnį nei 1 000 kilometrų per va-
landą greitį. 

1970 m. Šarūnas su partneriu įsteigė bendrovę ,,Triodyne”, ku-
riai jis ir vadovavo. Įmonė ypatingai pasižymėjo transporto sau-
gumo srityje. 2011 m. American Society of  Mechanical Engineers
įsteigė apdovanojimą Barnett-Uzgiris Product Safety Design
Award, kuriuo pagerbė Šarūną ir jo partnerį.

Šarūnas buvo ateitininkas,  Korp. Kęstutis narys, Ateitininkų
Šalpos fondo narys bei fondo tarybos pirmininkas.

Nuliūdę liko: žmona Audronė; sūnus Arėjas su žmona Colleen,
vaikaičiai  Šarūnas ir Kovas;  sūnus Vaidas su žmona Julia, vai-
kaičiai Emma ir Peter; duktė Aidė su vyru David Fitch, vaikaičiai
Linas ir Ūla; sūnus Karolis; brolis Egidijus su žmona Irena ir šei-
ma, sesuo Otilija su vyru Gintaru Barkausku ir šeima; pusbrolis
Algis Kėželis su žmona Ale ir šeima; svainė Dalia Stakytė Anysienė
su vyru Jurgiu bei kiti giminės, gyvenantys Amerikoje ir Lietu-
voje.

Atsisveikinimas įvyks penktadienį, gegužės 23 d., 9 val. ryto Pa-
laimintojo Jurgio Matulaičio misijoje, 14911 127 St., Lemont, IL,
60439. Šv. Mišios bus atnašaujamos 10 val. ryto. Po Mišių Šarūnas
bus palaidotas Šv. Kazimiero kapinėse. 

Nuoširdžiai kviečiame gimines ir draugus dalyvauti a. a. Ša-
rūno laidotuvėse. Šeima pageidauja, kad  vietoje gėlių būtų auko -
jama organizacijai „Vaiko vartai į mokslą”. 

Nuliūdusi šeima

Brangiai motinai,
A†A

Stefai Kisielienei

mirus, gilią užuojautą reiškiame jos dukrai,
Šiaurės Amerikos ateitininkų tarybos narei

dr. Jolitai Kisieliūtei Narutienei, jos vyrui
Vytui Naručiui, sūnui – Ateitininkų federacijos

tarybos nariui dr. Petrui Vyteniui Kisieliui, 
jo žmonai Daivai, vaikaičiams Arui Naručiui,

Žarai, Sigai, Mantui, Zigmui ir Žibai
Kisieliams. 

ŠIAURĖS AMERIKOS ATEITININKAI 

A † A
STEFA ALVIKYTĖ

KISIELIENĖ

Po ilgos ir sunkios ligos mirė 2014 m.
gegužės 15 d.

Gimė 1927 m. sausio 26 d. Varlaukio
kaime, Tauragės apskrityje, Stasės Ba -
ga vičiūtės ir Jurgio Elvikio šeimoje.
Jauniausia iš ke turių vaikų (a. a. bro lis
Bronius Elvikis, a. a. seserys Stasė Rukienė ir Jadvyga Doč -
kienė).

Baigė Hanau lietuvių gimnaziją. Iki išvažiavimo į Ameriką
studijavo J. W. Goethe universitete Frankfurte.

Nuo 1948 m. iki mirties gyveno Cicero. 1951 m. sukūrė šeimą
su dr. Petru Kisieliumi. Augino du vaikus – dr. Jolitą Kisieliūtę-
Narutienę ir dr. Petrą Vytenį Kisielių.

Dalyvavimas ateitininkų veikloje prasidėjo nuo pat mažens.
Priklausė Korp! Giedrai. Kartu su vyru  rėmė Dainavos stovyk-
los įkūrimą, taip pat ir Ateitininkų Namus Lemonte. Daug metų
bu vo Cicero Lituanis tinės mo kyklos tėvų komiteto valdybos
narė. Priklausė Cicero Lietuvių Bendruomenei.

Nuliūdę liko: duktė dr. Jolita Kisieliūtė-Narutienė su vyru dr.
Vytu Naručiu ir anūku Aru, sūnus dr. Petras Vytenis Kisielius
su žmona Daiva ir anūkais Žara, Siga, Mantu, Zigmu ir Žiba.
Amerikoje liko pusseserės Julia Pupelis ir Helen Hagensee ir  jų
šeimos; sūnėnai dr. Antanas Razma ir dr. Edis Razma su šei -
momis; dukterėčios duktė Raimonda Pabendinskienė su šeima,
giminės Arnoldas Čerkevičius ir Antanas Elvikis su šeimomis.
Lietuvoje liko sūnėnas Bronius Elvikis ir dukterėčios Irena Gas -
paraitienė, Jadvyga Griciuvienė ir Onutė Mockuvienė su šei -
momis.

Velionė bus pašarvota penktadienį, gegužės 23 d. nuo 5 val. p.
p. iki 9:30 val. v. Maldas praves kun. Nerijus Šmerauskas 7 val. v.
Linhart Funeral Home 6820 Cermak Rd. Berwyn, IL.

Šeštadienį, gegužės 24 d. lankymo valandos nuo 8 val. r. iki
8:45 v. r. Iš laidojimo namų 9 val. r. bus išlydėta į Šv. Antano
bažnyčią, 1510 S. 49th Ct., 15 St. ir 50 Avenue sankryža, Cicero,
IL, kurioje 9:30 val. ryto bus aukojamos šv. Mišios už jos sielą.

Po šv. Mišių a. a. Stefa bus palaidota Šv. Kazimiero kapinėse.
Visi esate labai maloniai ir nuoširdžiai kviečiami dalyvauti

a. a.  Stefos laidotuvėse.

Liūdinti šeima
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Prenumeruokime ir skaitykime
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PRELATAS EDMUNDAS J. PUTRIMAS
Lietuvos Vyskupų Konferencijos (LVK) Delegatas 

užsienio lietuvių katalikų Sielovadai
1 Resurrection Road,   Toronto, ON    M9A 5G1, CANADA  

tel: (+1)  416 - 233 -7819  ♦ faks: (+1)  416 - 233 -5765 
el. paštas: putrimas@sielovada.org  ♦

Interneto svetainė: www.sielovada.org

J.E. vysk. Paulius Baltakis, OFM, Šv. Sosto paskirtas išeivijos lietuvių kata-
likų vyskupu nuo 1984 m. iki 2003 m. šiais metais švenčia 30 metų vyskupys-
tės bei savo garbingo 90 metų amžiaus jubiliejus.

Didžiausias vyskupo Baltakio ganytojiškasis darbas ir misija išeivijoje vy -
ko tuo metu, kai Lietuva buvo prislėgta sovietinės okupacijos, kai Lietuvos
katalikų Bažnyčia ir tikinčiųjų teisės buvo niekinamos. Per savo asmenybę ir
autoritetą Jis vienijo išeivijos lietuvius katalikus laisvajame pasaulyje ir tarp jų
tapo Lietuvos katalikų Bažnyčios pogrindžio balsas.

Vysk. Baltakio pagerbimas organizuojamas 2014 m. rugpjūčio 30 d. su
padėkos Mišiomis ir iškilmingais pietumis lietuvių pranciškonų vienuolyne
Kennebunkporte, Maine, JAV.

JAV lietuviai kviečiami dalyvauti Mišiose (12 val. p. p.) ir vaišėse (1 val. p.
p.), kuriose pagerbsime mūsų T. Paulių. (The Franciscan Guest House of
Kennebunk, PO Box 273, 26 Beach Ave, Kennebunk Beach, ME 04043)

Dėl nakvynių: yra užsakyti  kambariai svečiams specialia kaina vienuoly-
no pastatuose. Norėdamai užsakyti kambarį malonėkite iki birželio 1 d. susi-
skambinti su Kara Nappi – Franciscan Guest House – 1-207-967-4865 ext 48.

Pokylio pietų kaina 25 dol. asmeniui. 

Pagarbiai Kristuje,

PAS MUS 
IR

APLINK MUS

� Gegužės 22 d., per Aldonos ir Elenos
vardadienius, 10 val. r. PLC skaityklos kam-
baryje  Lietuvos Dukterų draugijos valdybos
narės ruošia arbatėlę. Kviečiame visus at-
vykti, pasisvečiuoti, pasivaišinti valdybos na-
rių paruoštomis vaišėmis, pabendrauti ir pa-
sveikinti varduvininkes (jei tokių bus).

� Gegužės 23 d., penktadienį, 6:30 val. v.
Ateitininkų namuose, (1380 Castlewood
Drive, Lemont, IL) įvyks ,,Padėkos vaka-
ronė”, skirta Indrei Tijūnėlienei, kuriai nese-
niai buvo įteiktas Gabrielės Petkevičaitės-Bi-
tės atminimo medalis ,,Tarnaukite Lietuvai”.
,,Saulutės” vaikų globos būrelis maloniai
kviečia visus ateiti ir kartu pasidžiaugti.

� Brighton Parko  Švč. Mergelės Marijos
Nekalto Prasidėjimo bažnyčioje  (2745 W.
44th St., Chicago, IL), šį šeštąjį Velykų sek-
madienį, gegužės 25 d., 10 val. r., Eucharis -
tijos šventimą atnašaus kunigas Jaunius
Kelpšas. 15 minučių prieš šv. Mišias sukal-
bėsime Švč. Mergelės Marijos litaniją. Šiuo
metu parapija švenčia savo 100 metų jubi-
liejų.  Primename, kad kiekvieną ketvirta-
dienį, 8 val. r., šv. Mišios yra laikomos lietu-
vių kalba. Kviečiame visus dalyvauti.

� Baltijos jėzuitų plėtros taryba kviečia ste-
bėti pavasarinį paukščių gyvenimą. Iškylai va-
dovaus paukščių žinovas Tadas Birutis. Su-
sitikimas planuojamas šeštadienį, gegužės
31 d., ryte. Norinčius dalyvauti, prašome
pranešti el. paštu: lithjesuit@hotmail.com
arba palikti žinutę tel. 630-243-6234. Smul-
kesnė informacija bus suteikta užsiregistra-
vusiems. 

� Lietuvos ambasados taurės krepšinio tur-
nyras, skirtas LR ambasados JAV 90-mečiui,
vyks birželio 7 d., šeštadienį, nuo 10 val. r.
iki 6 val. v. Southern Regional Technology
and Recreation Complex, 7007 Bock Road,
Fort Washington, MD 20744. Komandų re-
gistracija – iki gegužės 25 d. el. paštu: rytu-
pakrante@yahoo.com arba tel. 203-895-
7147. Vieta turnyre garantuojama tik tiems,
kurie bus susimokėję žaidynių mokestį ir at-
siuntę paštu savo žaidėjų sąrašą.

� Šiuo metu vyksta registracija į ,,Žiburėlio”
mokyklėlę Pasaulio lietuvių centre. Kviečiame
besidominčius tėvelius kreiptis į ,,Žiburėlio”
administraciją tel. 630-257-8891.

www.draugas.org/kalendorius

Gegužės 14 d. prasidėjusio tarptautinio Kanų kino festivalio mugėje vei-
kia Lietuvos kino paviljonas. Mugės metu užsienio kino profesionalams
bus parodyti lietuviški pilnametražiai vaidybiniai filmai ,,Redirected”

ir ,,Lošėjas” bei šeši trumpametražiai filmai. Be to, Lietuvos paviljone popu-
liarinami lietuviški filmai bei pristatoma pelno mokesčio lengvata, sudaranti
palankias sąlygas kurti filmus.

Savaitgalį į Kanus atvykusi gausi tarptautinio Vilniaus kino festivalio ,,Kino
pavasaris” komanda sukvietė kino industrijos atstovus į 20-ojo, jubiliejinio, Lie-
tuvos kino įvykio pristatymo vakarą. Kanų kino festivalyje be tarptautinių fil-
mų premjerų vyksta dar ir didžiausia kino industrijos mugė ,,Marche de Film”,
kurioje šalys ir kino festivaliai iš viso pasaulio pristato savo 2014–2015 metų nau-
jienas bei planus. Būtent čia Viniaus kino festivalis paskelbė savo jubiliejinio
dvidešimtojo festivalio datą. Jis įvyks 2015 m. kovo 19 – balandžio 2 d.

Į ,,Kino pavasario” surengtą renginį Kanuose atvyko Lietuvos kultūros mi-
nistras Šarūnas Birutis, Lietuvos kino centro direktorius Rolandas Kvietkauskas;
Berlyno, San Sebastiano, Sofijos, Minsko, Talino, Locarno, Salonikų ir kitų kino
festivalių atstovai, taip pat ir kino centrų, kitų įtakingų organizacijų atstovai
iš D.Britanijos, Prancūzijos, Slovakijos, Čekijos, Rumunijos, Bosnijos ir Her-
cegovinos, Makedonijos, Vokietijos, Ispanijos, Italijos, Kolumbijos.

Viename gražiausių Prancūzijos miestų vykusiame renginyje buvo pristatyta
ir jubiliejinio ,,Kino pavasario” šalis – partnerė. Tai – Prancūzija. ,,Kiti metai
mums itin svarbūs, todėl ne tik lauksime garbių svečių iš užsienio, vėl ruoši-
me kokybišką filmų programą, bet ir grįšime prie to, nuo ko viskas prasidėjo.
O viskas prasidėjo nuo Prancūzijos, nes Frederic Jugeau, pirmasis Prancūzi-
jos kultūros atašė Lietuvoje, prieš dvidešimt metų pasiūlė surengti kino festi-
valį. Per devynioliką metų išaugom į solidų tarptautinį kino renginį ir su Pran-
cūzija švęsime dvidešimtąjį jubiliejų”, – atskleidžia ateities planus festivalio
,,Kino pavasaris” direktorė Vida Ramaškienė. ,,Draugo” info

Kanų kino mugėje – Lietuvos paviljonas

,,Redirected” kūrėjai Kanuose ,,Kino pavasario’’ nuotr.
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